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 اإلنتربول

بلدا عضوا وتشكل بذلك أكرب  091 تضم املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(
وهي تتوىل تيسري التعاون  0991منظمة دولية للشرطة يف العامل. وقد أُنشئت يف عام 

الشرطي بني البلدان وتقدمي الدعم واملساعدة إىل مجيع املنظمات والسلطات واألجهزة اليت 
يسري التعاون تتمثل مهمتها يف منع اجلرمية الدولية أو مكافحتها. ويسعى اإلنرتبول إىل ت

الشرطي الدويل حىت يف غياب العالقات الدبلوماسية بني البلدان. واستنادا إىل القانون 
األساسي، تُنشئ البلدان األعضاء يف اإلنرتبول مكاتب مركزية وطنية وتتوىل اإلنفاق عليها. 

تضم ها قد لشرطة الوطنية يف البلدان األعضاء، ولكنأجهزة تابعة لعادة هي وهذه املكاتب 
يف البلدان املذكورة. واملكاتب  الشرطة الوطنية موظفني من عدة أجهزة شرطة وفقا لبنية هذه

وهي توفر القناة األساسية إلجراء  I-24/7املركزية الوطنية موصولة باألمانة العامة عرب شبكة 
 التحقيقات وإحالة الردود.

 جهوده وموارده:وقد حدد اإلنرتبول أربع وظائف أساسية يركز عليها 

وفَّر عُُُرب منظومُُُُة اإلنرتبُُُول لالتصُُُُا ت تُُُُ - خددددمات اتصددداالت شددددر ية عالميدددة م مونددددة
 .I-24/7 الشرطية العاملية املأمونة

يتُُُوىل اإلنرتبُُُول شُُُ ون  - خددددمات بياندددات متصدددلة بالعمليدددات و واعدددد بياندددات للشدددر ة
جمموعُُُة مُُُن قواعُُُد البيانُُُات تتضُُُمن معلومُُُات يف غايُُُة األميُُُة بشُُُأن األنشُُُطة اإلجراميُُُة 
الدوليُُُة، األمُُُر الُُُذم يتُُُيا تعمُُُيم بيانُُُات حانُُُة متصُُُلة باجلرميُُُة، مُُُن  ُُُالل أحُُُد أنُُُوا  

 النشرات السبعة.

الُذم يعمُل علُى  من  الل مركز العمليات والتنسيق -خدمات الدعم الشر ي الميداني 
مدار الساعة، ميكن لإلنرتبول تقدمي املساعدة ألّم بلد من البلدان األعضاء يف أّم جمال من 

واجلُُرائم املرتكبُُة ألُُد األطفُُال، واجلرميُُة ، وهُُي الفسُُاد، هتا املنظمُُةالُُيت حُُدد اجلرميُُةجمُُا ت 
املتصُلة بالتكنولوجيُا اجلُرائم و والفُاّرون،  ،املاليةواجلرمية واملخدرات واجلرمية املنظمة، السيربية، 
جرميُة تقليُد و واجلرمية البيئيُة، واجلُرائم املرتكبُة باألسُلحة الناريُة، والقرصُنة البحريُة،  املتقدمة،

، وا  ُُُُار بالسُُُُلع غُُُُري واألمُُُُن العُُُُام واإلرهُُُُاب، وا  ُُُُار بالبشُُُُر ،املنتجُُُُات الصُُُُيد نية
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واجلُُُرائم املتعلقُُُة باألعمُُُال الفنيُُُة، واجلُُُرائم املشُُُروعة والتقليُُُد، واجلُُُرائم املتصُُُلة باملركبُُُات، 
 .املرتكبة باملواد الكيميائية واجلرثومية واإلشعاعية والنووية وباملتفجرات

ينفُُذ اإلنرتبُُول ملُُا فيُُأ مصُُلحة أجهُُزة الشُُرطة الوطنيُُة  - تدددريا الشددر ة وءنمدداء  دددراتها
مكافحُُُة اجلرميُُُة  مبُُُادرات تُُُدريب شُُُرطي مركُُُزة رُُُدب تعزيُُُز قُُُدرة البلُُُدان األعضُُُاء علُُُى

 اخلطرية عرب الوطنية واإلرهاب بشكل فعال.
هُذه الوظُائف  وألُعبطريقُة مُا يف  املتصُلة باملقُذوفاتوتساهم شبكة اإلنرتبُول للمعلومُات 

  .حيز التطبيق األربع كافة
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 مقدمة

إن األسُُلحة الصُُورية واألسُُلحة اخلفيفُُة تشُُيع ا ألُُطرابات يف املنُُاطقا وتشُُعل النزاعُُات ’’
وتطيُُُُل أمُُُُدهاا وتعرقُُُُل بُُُُرامم اإلغاثُُُُةا وتقُُُُود مبُُُُادرات السُُُُالما وتزيُُُُد حُُُُدة  وتُُُُذكيها

 .‘‘انتهاكات حقوق اإلنسانا وتعوق التنميةا وت جم ثقافة العنف

 مكتب األمم املتحدة لش ون نز  السالح -

توطي جرائم األسلحة النارية جما ت أ رى من اإلجرام. فأّم جرمية تقريبُا تُرتكُب اليُوم إ ُا 
م فيهُُُُُا األسُُُُُلحة الناريُُُُُة إىل حُُُُُد مُُُُُا. فاألسُُُُُلحة ُتسُُُُُتخدم يف السُُُُُرقة، والقتُُُُُل، ُتسُُُُُتخد

وا  تطُُُُاب، واجلرميُُُُة املنظمُُُُة، وا  ُُُُار باملخُُُُدرات والكثُُُُري غريهُُُُا. أألُُُُف إىل  لُُُُك أّن 
نفُُُك اجُُُواجز املاديُُُة وا فرتاألُُُية بُُُني يف هُُُذا اعتمُُُع العُُُاملي الُُُذم   تاألنشُُطة اإلجراميُُُة 

راد. والسُُُالح الُُُذم اسُُُُتخدم طابعُُا عامليُُُا يتزايُُُد بُُاط، تتخُُذ كُُُل يُُُوم تتسُُُاقي فيُُُأ البلُُدان
مدينُُة أ ُُرى أو بلُُدا   ُُر أو إىل  رتكُُاب جرميُُة قتُُل يف مدينُُة مُُا يصُُل يف  ايُُة املطُُاب 

قُُارة أ ُُرى. وبينمُُا مُُد اعرمُُون وسُُائل يسُُهل معهُُا اجتيُُاو اجُُدود، تعُُوق التخُُوم الوطنيُُة 
امل أمجُُع وترتكهُُا عُُاجزة عُُن اقتفُُاء أثُُر اعُُرمني  ُُار  بشُُكل متزايُُد أجهُُزة الشُُرطة يف العُُ

دوائر ا تصاصها القضائي. والعوائق اليت تشكلها اجدود الوطنية متنُع مُوظفي إنفُا  القُانون 
مُُن تتبُُع أدلُُة حانُُة تتُُيا خمديُُد مكُُان اططُُي العمليُُات اإلجراميُُة واعتقُُا م وإدانُُتهم. 

اإلجُرام صلة را   تعُرب أّم حُدود، مهمُا كُان جمُال األسلحة النارية واألدلة املت والواقع أنّ 
 ة املنظمُُُُة، ومُُُُن ا  ُُُُار بالبشُُُُر إىل اإلرهُُُُاب. ويف عُُُُاممُُُُن الفسُُُُاد إىل اجلرميُُُُ و الصُُُُلة: 

 بُريا يف علُم املقُذوفات  92 شارك اإلنرتبول يف م متر عُن بُعُد توافقُت  اللُأ  راء ،9112
دل البيانُات املتصُلة باملقُذوفات. وكُان مُن بلدا على اجاجة إىل شبكة دولية لتبُا 01 ميثلون

 ،وكرواتيُا ،والُدا رك ،أفريقيُا وجنُوب ،وبوتسُوانا ،وإيطاليُا ،أسُرتاليا بني املشاركني ممثلون عن
 املتحُُدة والو يُُات ،وهولنُُدا ،والنمسُُا ،وناميبيُُا ،املتحُُدة واململكُُة ،وكينيُُا وكوسُُوفو، ،وكنُُدا

 .واليونان ،األمريكية
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 طُُوة جبُُارة با ُُاه إسُُقا   طُُت  املنظمُُةوسُُيتبني لكُُم مُُن  ُُالل قُُراءة هُُذا الُُدليل أّن 
شُُُبكة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات اجُُُدود يف جمُُُال مكافحُُُة أنشُُُطة اجلرميُُُة الدوليُُُة عُُُرب إنشُُُاء 

. وهُُذه الشُُبكة، الُُيت يشُُّولها يف مقُُر املنظمُُة يف ليُُون )فرنسُُا(  ُُادوم املتصُُلة باملقُُذوفات
هُُي الشُُبكة الدوليُُة الوحيُُدة يف العُُامل الُُيت تتُُيا  ،IBIS® Correlation Server املقارنُُة

 تبادل البيانات املتصلة باملقذوفات على نطاق واسع.

وتبُُادل أدلُُة يف غايُُة  طلُُبوبإمكُُان مُُوظفي إنفُُا  القُُانون، مُُن  ُُالل هُُذه الشُُبكة، 
األمية بشأن قضُايا جاريُة ميكُن أن تشُمل عُدة بلُدان. و ُا أّن أغلبيُة اجلُرائم تُرتكُب 

 قُُذوفاتاملبواسُُطة أسُُلحة ناريُُة، و ُُا أّن األسُُلحة الناريُُة كثُُريا مُُا تُُرتك أدلُُة مُُن قبيُُل 
باملقُذوفات بُني األدلُة املتصُلة تبُادل شُبكة اإلنرتبُول الفارغة، ميكن بواسطة  والظروب

ُالت بُني جمموعُات مُن األدلُة اجانُة املتأتيُة  البلدان األعضاء ردب إقامُة روابُي وصت
ُُالت  يكتشُُف فيهُُامل  مُُن عُُدة بلُُدان . و قُُدور الشُُرطة، مُُن مُُن قبُُلمعروفُُة أّم صت

 ُُالل ربُُي األدلُُة املُُذكورة يف مُُا بينهُُا، التعجيُُل يف وتُُرية تعقُُب أنشُُطة إجراميُُة كُُان 
بهُُا بسُُبب تشُُعباهتا الدوليُُة، ووألُُع ق علُُى أجهُُزة إنفُُا  القُُانون تعقابيصُُعب يف السُُ

 حد  ا.

ُُُدليل عُُُن و  ُُُد هُُُذا ال ويُنشُُُر  املتصُُُلة باملقُُُذوفاتشُُُبكة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات لقُُُد أُع
لفائُُُُدة مسُُُُتخدمي هُُُُذه الشُُُُبكة. فهُُُُو يتُُُُيا  ُُُُم استكشُُُُاب ماألُُُُي برنُُُُامم تبُُُُادل 

ت إىل تصُميمأ. وهُو أيضُا دليُل عُن  املعلومات املتصلة باملقُذوفات والتطُورات الُيت أد
ا نضُمام إىل الشُبكة  سُبلكيفية املشاركة يف هذا الربنامم، إ  إنأ يقدم معلومات عُن 

والبقُُُاء عضُُُُوا فيهُُُا. واألهُُُُم مُُُُن  لُُُك كلُُُُأ، يشُُُكل هُُُُذا الكتيُُُُب دلُُُيال عُُُُن كيفيُُُُة 
 بأقصى طاقاهتا. املتصلة باملقذوفاتشبكة اإلنرتبول للمعلومات استخدام 
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 اإلنتربول لألسلحة الناريةبرنامج 

هتديُُُدا ألمُُُن املُُُواطنني يف ألغُُُراد إجراميُُُة  األسُُُلحة الناريُُُةإسُُُاءة اسُُُتخدام تشُُُكل 
لألمُُن والسُُلم وا سُُتقرار والتنميُُة. فهُُي أيضُُا هتديُُدا أوسُُع نطاقُُا و بلُُدان العُُامل أمجُُع 

يفُة سهلة اإل فُاء والنقُل وتتُيا للمجُرمني املتُاجرين باألسُلحة الصُورية واألسُلحة اخلف
غُُري املشُُروعة خمقيُُق أربُُاح  ات شُُأن. ولُُيد هنُُاك مُُن بلُُد  نُُأى عُُن العنُُف الُُذم 
تسببأ هذه األسلحة. ولُئن كانُت األسُلحة الناريُة ُتسُتخدم سُنويا  رتكُاب أكثُر مُن 

جرمية قتل )  تد ل يف هُذه النسُبة البلُدان الُيت متزقهُا اجُروب(، فُإن هُذا  912 111
جممُُو  اجلُُرائم املرتكبُة باألسُُلحة الناريُة الُُيت ُتسُُتخدم العُدد لُُيد إ  نسُبة ألُُئيلة مُن 

 على نطاق واسع للتهديد وملساندة سائر األفعال اإلجرامية.
 منع الجريمة والتصدي لها 

 وخمليُُُُل مجُُُع خمسُُُني علُُُى األعضُُُاء البلُُُدان تسُُُاعد أن ميكُُُن فعالُُُة أدوات اإلنرتبُُُول يقُُُدم
 اسُتخدامأ و لُك ملنُع وسُطحأ، نُارم سُالح بُاطن املعلومات الُيت ميكُن اجصُول عليهُا مُن

  .امالبساهت اجلرائم وكشف ارتكاب يف
 جدددول اإلنتربددول المرجعددي لألسددلحة الناريددة (IFRT) علُُى تفاعليُُة أداة هُُو 

ُُن مواصُفاهتا وخمديُد الناريُة األسُلحة لتبيُُان معياريُة طريقُة تُوفر اإلنرتنُت  ومتكِّ
  ُُا منهُُا، التحقُُق أو النُُارم السُُالح عُُن مفصُُلة معلومُُات مجُُع مُُن احملققُُني

 ويتضُُمن. التسلسُُلي ورقمُُأ وعيُُاره وطُُراوه للسُُالح التجاريُُة العالمُُة  لُُك يف
 صُُُُورة 25 111و الناريُُُُة لألسُُُُلحة مرجُُُُع 921 111 مُُُُن أكثُُُُر اجلُُُُدول هُُُُذا
 وتبيُُان. عليهُُا املوجُُودة العالمُُات عُُن مفصُُلة معلومُُات إىل باإلألُُافة عنهُُا،
  ريهُُُُا الُُُُيت التحقيقُُُُات يف جُُُُوهرم أمُُُُر سُُُُليم حنُُُُو علُُُُى نُُُُارم سُُُُالح أمّ 

 تقُُدمي عنُُد ملكيتُُأ تسلسُُل خمديُُد فُُر  كبُُري بقُُدر يعُُزو  لُُك ألن الشُُرطة،
  .الدويل الصعيد على لتعقبأ طلب

  المتصدلة بالمقدذوفاتشبكة اإلنتربول للمعلومدات(IBIN)  عُاملي مركُز هُي 
 هُُُُذه تبُُُُادل ويتُُُُيا. ومقارنتهُُُُا وختزينهُُُُا باملقُُُُذوفات املتصُُُُلة البيانُُُُات جلمُُُُع
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 للحُُُُدود العُُُُابرة واجلُُُُرائم اعُُُُرمني بُُُُني الُُُُربي الُُُُدويل الصُُُُعيد علُُُُى البيانُُُُات
 هُُُُذه وتسُُُُاعد.  لُُُُك األصُُُُابع بصُُُُمات بيانُُُُات تتُُُُيا كمُُُُا متامُُُُا الدوليُُُُة،
 لُو  اكتشُافها يكُون قُد منفصُلة جُرائم بُني الُروابي إمُاد يف الشرطة الشبكة
 البيانُُُات لتبُُُادل والوحيُُُدة األوىل الشُُُبكة أيضُُُا وهُُُي. ممكُُُن غُُُري األداة هُُُذه

وهُُُُذا الُُُُدليل مكُُُُر  ألفضُُُُل   .واسُُُُع دويل نطُُُُاق علُُُُى باملقُُُُذوفات املتصُُُُلة
 املمارسات يف ما يتعلق رذه الشبكة.

 أثرهدددا وا تفددداء المحظدددورة األسدددلحة سدددج ت إلدارة اإلنتربدددول منظومدددة 

(iARMS)  الناريُُة األسُلحة عُُن وا ستفسُار لإلبُُال  مركزيُة منظومُُة أول هُي 
 بعُُُد املخُُُّولني للمسُُُتخدمني وميكُُُن. واملهربُُُة رُُُا واملتجُُُر واملسُُُروقة املفقُُُودة
  ين بشُكل والتأكُد iARMS بيانُات قاعُدة يف التقصُي ما نارم سالح ألبي
. السُُُُالح هُُُُذا عُُُُن اإلنرتبُُُُول أبلُُُُ  قُُُُد األعضُُُُاء البلُُُُدان أحُُُُد كُُُُان إ ا ممُُُُا

 معُُّزو بنظُُام تزويُُدها طريُُق عُُن أيضُُا األعضُُاء البلُُدان املنظومُُة هُُذه وتسُُاعد
 طلباهتُُُُا عُُُُن إحصُُُُائي بيُُُُاين اطُُُُي إعُُُُداد مُُُُن ومتّكنهُُُُا األسُُُُلحة، لتعقُُُُب

 ا خمُُُاد وميُُُوِّل  .الصُُُدد هُُُذ يف املتخُُُذة اإلجُُُراءات وعُُُن الدوليُُُة للمسُُُاعدة
 املنظومة. هذه األورويب

 تحليل البيانات الجنائية 

 أن ميكُُُن كُُُأداة ا سُُُتخبار ملُُُواد اجلنُُُائي التحليُُُل بأميُُُة القُُُانون إنفُُُا  أجهُُُزة تسُُُّلم
. يدانيُُُُُةاملالشُُُُُرطية  لألنشُُُُُطة دعمُُُُُا التهديُُُُُدات مُُُُُن  ين بشُُُُُكل التنبيُُُُُأ يف تسُُُُُاعد

 باألسُُُُلحة املتعلقُُُة اجلنائيُُُة التحقيقُُُُات يف للمسُُُامة قدراتُُُأ تطُُُُوير بصُُُدد واإلنرتبُُُول
 وتعميمهُُا، وخمليلهُُا اعُُال رُُذا املتصُُلة والتقنيُُات ا  اهُُات حبُُ   ُُالل مُُن الناريُُة
  .وأساليبأ النارية باألسلحة ا  ار  سالك املتعلقة ا ستخبار بيانات وكذلك

 دولية تنبيه منظومة 
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إىل التهديُُُدات  األعضُُُاء البلُُُدان لتنبيُُُأ للنشُُُرات الفريُُُدة اإلنرتبُُُول منظومُُُة ُتسُُُتخدم
 حمتملُُة هتديُُدات إىل أمّ  للتنبيُُأ برتقاليُُة نشُُرة إصُُدار وميكُُن. الناريُُة املرتبطُة باألسُُلحة
 نشُُرة إصُُدار وميكُُن. العاديُُة الظُُروب يف يعُسُُر كشُُفها قُُد مموهُُة ناريُُة تُرتبي بأسُُلحة

 رُا، تُرتبي عناصُر وأمّ  ومكوناهتُا حمُددة ناريُة أسُلحة عُن املعلومُات لتبُادل بنفسُجية
 .را ا  ار  لك يف  ا النارية، باألسلحة املتصلة اإلجرامية األساليب عن فضال
 القدرات وبناء التدريا 

. الناريُُة األسُُلحة جمُُال يف القُُدرات بنُُاء مبُُادرات مُُن متنوعُُة جمموعُُة اإلنرتبُُول يقُُدم
 باملعُُُارب  ُُُا الشُُُريكة القُُُانون إنفُُُا  وأجهُُُزة الشُُُرطة تزويُُُد إىل املبُُُادرات هُُُذه وترمُُُي

 املرتكبُُُُة اجلرميُُُُةالُُُُيت تطرحهُُُُا اليُُُُوم  تحُُُُدياتال عارُُُُة املمارسُُُُات وأفضُُُُل واملهُُُُارات
 ا سُتعانةو  الُدويل لتعُاونا علُىاليت ينظمهُا اإلنرتبُول  الدورات وتركز. النارية باألسلحة
  .او دماهتاملنظمة  بأدوات

 أساسُية إلكرتونيُة دورات بُني ترتاوح التدريب فر  من متنوعة جمموعة اإلنرتبول ويتيا
 كشُُُف سُُُبل حُُُول الدراسُُُية القاعُُُات يف مكثفُُُة ودورات الناريُُُة األسُُُلحة تبيُُُان عُُُن

 بُني مشُرتكا  جُا املنظمُة وتعتمُد. ومكافحتهُا األسُلحة مُن النُو  رذا املتصلة اجلرائم
 حسُُُُب الثقافُُُُات، بُُُُني املشُُُُرتكة املسُُُُائل علُُُُى اللوُُُُة ثنُُُُائي تُُُُدريبا وتقُُُُدم الوكُُُُا ت
   .ا قتضاء
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 الفصل الثاني

 علم المقذوفات على الساحة الدولية

 



 14| الصفحة

 IBIN المتصلة بالمقذوفاتشبكة اإلنتربول للمعلومات 

ُُُارم علُُُى  ُُُارا ميكروسُُُكوبية ، املقُُُذوب املنطلُُُق والظُُُرب الفُُُار يُُُرتك كُُُل سُُُالح ن  ث
ومُُن  ُُالل ا سُُتعانة بتكنولوجيُُا ‘‘. البصُُمة املتصُُلة باملقُُذوفات’’نوعُُا مُُن تشُُّكل 

المنظومدددة المتكاملدددة لتبيدددان قُُُادرة علُُُى قُُُراءة وتصُُُنيف هُُُذه البصُُُمات، مُُُن قبيُُُل 
®) المقددددذوفات

IBIS)  ُُُُك تكنولُُُُوجي، ميكُُُُن للمسُُُُتخدمني الُُُُيت صُُُُنعتها شُُُُركة فورنست
تبُُُُادل ومقارنُُُُة   ب األدلُُُُة املتصُُُُلة باملقُُُُذوفات يف غضُُُُون سُُُُاعات ألُُُُمن اجُُُُدود 

 الوطنية.
هُُي منتُُدى لتبُُادل البيانُُات املتصُُلة  املتصُُلة باملقُُذوفاتوشُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات 

ُُُك تكن ولُُُوجي، باملقُُُذوفات ومقارنتهُُُا علُُُى نطُُُاق واسُُُع. وبالتعُُُاون مُُُع شُُُركة فورنست
تصُُُل هُُُذه الشُُُبكة البلُُُدان األعضُُُاء أو األقُُُاليم الُُُيت تسُُُتخدمها يف مُُُا بينهُُُا وتتُُُيا 
تبُُُادل البيانُُُات املتصُُُلة باملقُُُذوفات بُُُني البلُُُدان، وترفُُُع بُُُذلك مسُُُتوى الشُُُبكة مُُُن 

 الوطين إىل الدويل.
وكما تتيا أّم قاعدة بيانات لبصمات األصابع الربي بُني اجلُرائم واعُرمني عُرب اجُدود 
الدولية، كذلك ستكون حال تبادل البيانات املتصُلة باملقُذوفات علُى الصُعيد الُدويل. 
فمُن  ُالل شُبكة املعلومُُات املتصُلة باملقُذوفات، سُيكون باإلمكُُان إمُاد روابُي بُُني 
جرائم منفصلة كانُت، الالفُأ، سُتظل غُري مكشُوفة. ونتوقُع مُع مُرور الُزمن أن يُ دم 

ات إىل كشُُف مسُُالك ا  ُُار غُُري املشُُرو  باألسُُلحة خمليُُل البيانُُات املتصُُلة باملقُُذوف
الناريُُة وتزويُُد الشُُرطة  علومُُات يف غايُُة األميُُة عُُن املتجُُرين رُُذه األسُُلحة وغُُريهم 

 من مرتكيب اجلرائم العنيفة.
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 ؟الشبكةَمن هي الجهات التي يمكنها المشاركة في 
 األعضاء في اإلنتربول المشاركة في الشبكة المذكورة. البلدانجميع يحق ل

بإمكانُُُأ ا تصُُُال ، فIBIS® تكنولوجيدددافدددي اإلنتربدددول يمتلدددك ءذا كدددان البلدددد العضدددو 
ُُع املكتُُب املركُُزم الُُوطين واملختُُرب الُُوطين بمباشُُرة   اتفُُاق املشُُاركةالشُُبكة بعُُد أن يوّق

بلُد مشُارك يف  . وإ ا أرادالتاليةيف الصفحات اليت يتعني اتباعها جراءات اإلفيها. وترد 
الشُُبكة موُُادرة الربنُُامم يف أّم وقُُت مُُن األوقُُات، يتعُُني أيضُُا أن تُلوُُى مُُن الشُُبكة 

 مجيع البيانات املتصلة باملقذوفات اليت أحا ا  لك البلد.
®التددي تمتلددك تكنولوجيددا  األعضدداء فددي اإلنتربددول وبإمكددان البلدددان

IBIS  لكنهددا ال و
هددددذ  التددددي ال تمتلددددك  أو البلدددددان األعضدددداء فددددي اإلنتربددددولتنتمددددي ءلددددى الشددددبكة  

 التدددددي لدددددديها تكنولوجيدددددا أخدددددر  متصدددددلة بالمقدددددذوفاتالبلددددددان  أو  التكنولوجيدددددا
. وتتُوىل املكاتُب الشُبكةاملدرجة يف ا ستفادة من البيانات الدولية املتصلة باملقذوفات 

ل ملسُُُُاعدهتا علُُُُُى إجُُُُُراء املركزيُُُُة الوطنيُُُُُة التنسُُُُيق بُُُُُني البلُُُُُدان األعضُُُُاء يف اإلنرتبُُُُُو 
 تقصيات متصلة باملقذوفات على الصعيد الدويل.

مُُن الُذ رية املسُُتخدمة يف ا تبُارات الرمُُي املرفوعُة ألدلُُة وبفضُل هُذه اخلدمُُة، ُ هَُّز ا
املقارنُُة إىل الشُُبكة ومقارنتهُُا. وتُرسُُل نتُُائم لضُُمها إىل أو مُُن النسُُس املسُُبوكة عنهُُا 
 العامة.البلد املقدم للطلب واألمانة 

 :ءدخالها في الشبكةاإلجراءات اليت يتعني اتباعها إلحالة أدلة من أجل يف ما يلي و 
بالمكتا المركزي الو ني في بلدكم وب حدد ممثلدي الشدبكة فدي  االتصال .0

إل طارهم بُأن لُديكم أدلُة متصُلة باملقُذوفات تُودون إحالتهُا مُن  اإلنتربول
نبوُُي اتباعهُُا علُُى أسُُا   اإلجُُراءات الُُيت يد دَّ أجُُل إد ا ُُا يف الشُُبكة. وخُمُُ

 كل حالة على حدة.
إ ا كانت األدلة مرفوعُة  ،النار من السالح املعين ألغراد ا  تبار أوإطالق  .9

املبينُة )السُبك املُزدو (  لظُروبمن مسرح جرمية، استخدموا تقنية استنساخ ا
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 للمعلومدددات اإلنتربدددول شدددبكة اشدددتغال كيفيدددة’املعنُُُون  الفصدددل الثالدددثيف 
)الصُُفحة  ‘الطريقددة المعتمدددة الستنسدداو الظددرو  بالمقددذوفات  المتصددلة

 .من أجل استنساخ الدليل  م الصلة(، 29
نسددخ الءحالددة الددذخيرة المسددتخدمة فددي اختبددارات الرمددي أو  اسددتمارةمُُلء  .1

أو أّم اسُُُتمارة مماثلُُُة، و لُُُك لضُُُمان توثيُُُق مجيُُُع األدلُُُة  ة عنهددداكو بمسدددال
 ملختربكم. الرني التقرير إرفاق العملية. ويُرجىتداولة  الل امل

)الصُُفحة  ‘‘لةرسددمالاألدلددة توثيددق بشددهادة ’’ املسُُبوكة النسُُس مجيُُعإرفُُاق  .1
أن النسُس قُد ُسُبكت انطالقُا  للتأكُد مُن( أو بأّم شهادة مماثلُة، و لُك 95

 من أدلة أصلية.
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 املعلومات التالية: توفري .2
  موصُُُُُُولة بالشُُُُُُبكة املُُُُُُذكورة تُُُُُُودون أن تقُُُُُُار ن يف أّم منُُُُُُاطق أو بلُُُُُُدان

 األدلة؟ )إىل أين ت دم معلومات التحقيق وا ستخبار؟(

 هل تريدون أن تُرج ع األدلة إليكم؟ 

 ما هي اجلرمية  ات الصلة؟ 

 مىت ارُتكبت اجلرمية؟ 

 هل تاريس ارتكاب اجلرمية جمهول؟ 

  حتجاو(؟هل هناك مهلة ومنية مب التقيد را )هل هناك متهم قيد ا 

  فارغة أ رى مل تُرس ل؟ظروب أو  مقذوفاتهل توجد 

 ؟المتصلة بالمقذوفاتما هي فوائد شبكة اإلنتربول للمعلومات 
®تكنولوجيُُُا تُُُوفر 

IBIS  ُُُة للبلُُُدان القُُُدرة علُُُى كشُُُف روابُُُي بُُُني جُُُرائم كانُُُت جمهول
سُُُابقا علُُُُى الصُُُعيد الُُُُوطين. وتتُُُُيا شُُُبكة اإلنرتبُُُُول املعلومُُُات املتصُُُُلة باملقُُُُذوفات 
ُُُُُدويل. والبلُُُُُدان األعضُُُُُاء،  ُُُُُروابي علُُُُُى املسُُُُُتوى ال ألجهُُُُُزة الشُُُُُرطة كشُُُُُف هُُُُُذه ال

طُُُُي البلُُُُدان بانضُُُُمامها إىل الشُُُُبكة املُُُُذكورة، إ ُُُُا تصُُُُبا جُُُُزءا مُُُُن شُُُُبكة دوليُُُُة تع
املشُُاركة فيهُُا فرصُُة مقارنُُة بياناهتُُا املتصُُلة باملقُُذوفات ببيانُُات بلُُدان أ ُُرى مشُُاركة. 

الُُُيت أُطلقُُُت مُُُن مسُُُد  واحُُُد اسُُُُتخدم يف عُُُدة بلُُُدان ميكُُُن تقصُُُيها  فاملقُُُذوفات
بيانُُُات واردة مُُُن بلُُُدان أ ُُُرى. واملطابقُُُات الُُُيت يُُُتم التوصُُُل إليهُُُا يف يف )مقارنتهُُُا( 

ري أدلُة حانُة لتبيُان العالقُات بُني اجلُرائم ومسُارح اجلرميُة يف بلُدان الشبكة كفيلة بتوف
أ رى، ولتحديد أماكن وجود جمرمني فروا من املالحقُة القضُائية باجتيُاو اجُدود. ومُع 
الوقت، ستوفر هذه الشبكة أيضا بعُد تناميهُا إحصُاءات وبيانُات اسُتخبار عُن حركُة 

 األسلحة النارية غري املشروعة.
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 كيف أنضم ءلى الشبكة؟
اإلنرتبُُُُُول لالنضُُُُمام إىل شُُُُبكة  IBIS®بتكنولوجيُُُُا  شُُُُر  أساسُُُُي: ُيشُُُُرت  التجهيُُُُُز
 للمعلومات املتصلة باملقذوفات.

 بُُُُني وثيقُُُُا تعاونُُُُا الشُُُُبكة إىل اّولُُُُة وطنيُُُُة هيئُُُُات أو بلُُُُدان إألُُُُافة عمليُُُُة تتطلُُُُب
 واملختربات واألمانة العامة لإلنرتبول. الوطنية املركزية املكاتب

ُُُُُى خطُُُُُوة أوىل للمشُُُُُاركة يف الشُُُُُبكةوك ُُُُُة، ينبوُُُُُي عل ُُُُُة الوطني ُُُُُب املركزي  اإلملُُُُُام املكات
 ‘‘بشددروط اإلنتربددول العامددة المتعلقددة بمعاملددة البيانددات المسددجلة لددد  الشددبكة’’

ا للبلُدان األعضُاء اليت توألا الشرو  األساسية اليت ميكن  وجبه (22)انظر الصفحة 
 .استخدامها

لمختُُُُُربات املعنيُُُُُة ل أن تُُُُُأ نأمُُُُُا اخلطُُُُُوة الثانيُُُُُة، فينبوُُُُُي للمكاتُُُُُب املركزيُُُُُة الوطنيُُُُُة 
للقيُُُُُام بُُُُُذلك، أُرفقُُُُُت رُُُُُذه الوثيقُُُُُة اإلنرتبُُُُُول للمعلومُُُُُات. و  الوصُُُُُول إىل منظومُُُُُةب
مذكرة توجيهية بش ن منح الكياندات الو نيدة حدق الوصدول المباشدر ءلدى منظومدة ’’

. وتوألُُُا هُُُذه املُُُذكرة اخلطُُُوات الُُُيت (13)انظُُُر الصُُُفحة  ‘‘اإلنتربدددول للمعلومدددات
الوصُُُول إىل منظومُُُة  املركُُُزم الُُُوطين اتباعهُُُا ملُُُنا املختُُُرب املعُُُين حُُُقينبوُُُي للمكتُُُب 

   اإلنرتبول للمعلومات. كما تشمل ما يلي:
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 (منها )خمتفظ األمانة العامة بالنسس األصلية ملء أربع وثائق وتو يعها وءرسالها 
 اسُُم)و (البلُُد/املدينُُة) فددي لإلنتربددول الددو ني المركددزي المكتددا بددين اتفدداق .0

 اإلنتربددددددول منظومددددددة ءلددددددى المباشددددددر الوصددددددول بشدددددد ن (املخُُُُُُوّل الُُُُُُوطين الكيُُُُُان
انظُر الصُفحة  –)ختويل مينحُأ املكتُب املركُزم الُوطين للمختُرب املعُين  للمعلومات

18). 
 للوصددول جديدددة حقو دا و نددي كيدان مددنح تشدديران ءلدى تعميميتدان رسُالتان .9

ُُُة إىل سُُُائر  للمعلومدددات اإلنتربدددول منظومدددة ءلدددى ُُُة العامُُُة والثاني )توجُُُّأ إىل األمان
 (.01إىل  05انظر الصفحات من  –املكاتب املركزية الوطنية والكيانات الدولية 

 (.04انظر الصفحة  –)يوجهها املخترب إىل األمانة العامة  التزامرسالة  .1
 جبميُُُُُع درايُُُُة علُُُُى الوطنيُُُُة املركزيُُُُة املكاتُُُُب بقُُُُاء وفضُُُُال عُُُُن  لُُُُك، ولضُُُُمان

 للمعلومُُات اإلنرتبُُول شُُبكة فيهُُا تسُُتخد م الُُيت بالتحقيقُُات املرتبطُُة املسُُتجدات
 مُُناأل عُُن املسُُ ول الُُوطين املوظُُف مُن العامُُة األمانُُة تطلُُب املتصُلة باملقُُذوفات،

 خيتُُاره الناريُة األسُلحة فحُ  يف خلبُُري  I-24/7  منظومُة يف حسُاب فُتا بلُدكم يف
 .الوطين املخترب

ُُُة يف العمليُُُة، هُُُذه إطُُُار يف التاليُُُة، اخلطُُُوة وتكمُُُن   لوصُُُلها بلُُُدكم منظومُُُة هتيئ
 .املتصلة باملقذوفات للمعلومات اإلنرتبول بشبكة
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شبكة اإلنتربول للمعلومات  الواردة فيمعاملة البيانات المتعلقة بشروط العامة ال
 المتصلة بالمقذوفات

 تعاريف .0
 المكتا المركزي الو ني

 ا تصُال تُأمني  هُام لالألطال  ما بلد نهايعيّ  هيئة أمّ  الوطين املركزم املكتببيُقصد 
  .للمنظمة األساسي القانون من 19  املادة يف امللحوظة

 الكيان الو ني
 إطُار يف عامُة منفعُة  ات  ُدمات تُوفري قانونُا اُّول كيُان أمّ  الوطينبالكيان يُقصد 
 اتفُُاق  وجُُب صُُراحة ، بلُُده يف الُُوطين املركُُزم املكتُُب منحُُأ اجلنُُائي، القُُانون إنفُُا 

 املعاملُُة البيانُات علُى مباشُرة ا طُال  حُق املكتُُب، هُذا وألُعها الُيت اجُدود وألُمن
 إىل يصُار لكُي ببيانات مباشرة املنظومة هذه تزويد أو للمعلومات اإلنرتبول منظومة يف

  . فيها معاملتها

 المصدر
 اإلنرتبُُُُُُُول منظومُُُُُُُة يف بيانُُُُُُُات يعامُُُُُُُل وطُُُُُُُين مركُُُُُُُزم مكتُُُُُُُب أمّ  باملصُُُُُُُدريُقصُُُُُُُد 

  ايُُة يف عنهُُا مسُُ و  ويكُُون املنظومُُة هُُذه يف بيانُُات جسُُابأ تُعام ُُل أو للمعلومُُات،
ُُُُُُل  ُُُُُُا  كيُُُُُُان أو دويل كيُُُُُُان أم أو املطُُُُُُاب،  اإلنرتبُُُُُُول منظومُُُُُُة يف بياناتُُُُُُأ تُعام 
  . املطاب  اية يف عنها مس و  ويكون للمعلومات
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 المعاملة
 بطريقُُُة وتُنجُُُز البيانُُُات، علُُُى ُتطّبُُُق عمليُُُات جمموعُُُة أو عمليُُُة أمّ  باملعاملُُُةيُقصُُُد 
 أو إحالتهُا، أو عليهُا، ا طُال  أو تسُجيلها، أو البيانُات، مجُع مثُل يدويُة، أو م متتة

  . حذفها أو تعميمها، أو استخدامها،

  اعدة البيانات المستقلة
قاعُدة بيانُات متخصصُة غُري موصُولة بقاعُدة بيانُات  بقاعدة البيانات املستقلةيُقصد 

 .مركزية بواسطة منظومة فهرسة

 البيانات المتصلة بالمقذوفات
 يُقصد را الصور الرقمية للمقذوفات والظروب الفارغة

 معلومات متصلة بقضية
 يُقصد را املعلومات اإلألافية املتصلة بدليل متعلق باملقذوفات، وهي تتضمن ما يلي:

o لمنش  ومرجع المكتا المركزي الو نيبلد ا 
o مصدر المعلومات جهازال 

o نوع الوا عة 
o تاريخ حدوثها 
o ر م مرجع القضية 

 الجرائم
رمُُُُُوو اجلُُُُُرائم التاليُُُُُة  املتصُُُُُلة باملقُُُُُذوفاتُتسُُُُُتخدم يف شُُُُُبكة اإلنرتبُُُُُول للمعلومُُُُُات 

 ملساعدة احملققني يف عملهم ولالحتفاظ باإلحصاءات الضرورية:
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o  األشخاصالمرتكبة ضد الجرائم 
 ا عتداء

 ا  تطاب
 القتل

 ألطفاللاجلنسي  ا ستوالل
 ا عتداء اجلنسي
 ا  ار بالبشر
 األشخا ألد جرائم أ رى 

o الجرائم المتصلة بالممتلكات 
 السطو املسلا

 السرقة باخللع والكسر
 ا بتزاو
 السطو
 السرقة

 جرائم أ رى متصلة باملمتلكات
o جرائم محددة 

 املخدراتجرائم 
 اجلرمية البيئية

 املتفجرات/األسلحة
 اجلرمية املالية
 غسل األموال

 اإلرهاب
 جرائم حمددة أ رى
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 بالمقذوفات المتصلة للمعلومات اإلنتربول شبكة في مقارنة  لا
 أوللمقُذوفات املطل قُة  رقميُةلتوقيعُات الا إلكرتونيُا  وجبُأ تقُارن الذم الفعل بأ يُقصد
 .الشبكة يف فارغةال رطوشةاخل

 اإليجابية نتيجة البحث
 اإلنرتبُُُُُول منظومُُُُُة يف معاملتهُُُُُا سُُُُُبقت بيانُُُُُات بُُُُُني مفُُُُُرتد تطُُُُُابق رُُُُُا أمّ  يُقصُُُُُد

 .هافي أُد لت أ رى وبيانات للمعلومات

 محتملةمطابقة 
الكيانُُُات  فيهُُُا بُُُتت أن بانتظُُُار ،املقارنُُُة لطلُُُبحمتملُُُة  إمابيُُُة نتيجُُُة رُُُا أمّ  يُقصُُُد
 .ةنيّ املع ةاملخّول ةالوطني

 المطابقة
 .األدلة  قارنة عليها التأكيد تّ  املقارنة، لطلب إمابية نتيجة أمّ  باملطابقة يُقصد

 ديباجة .4

 وتنميُُة تُأمنييف أهُداب املنظمُة تتمثُل مُن القُانون األساسُي لإلنرتبُُول،  9املُادة وفقُا 
 القُوانني إطُار يف اجلنائيُة كافُة الشُرطة سُلطات بُني نطُاق أوسُع علُُى املتبُادل التعاون
 وتنميُُة ، وإنشُُاء‘‘اإلنسُُان جقُُوق العُُاملي اإلعُُالن’’ وبُُروح البلُُدان اتلُُف يف القائمُُة
 ويف العُُام القُُانون جُُرائم مُُن الوقايُُة يف الفعالُُة املسُُامة علُُى القُُادرة امل سسُُات مجيُُع

 .مكافحتها

 أو تنشُُي أن باتُُا حظُُرا املنظمُُة علُُى مُُن القُُانون األساسُُي الُُيت خمظُُر 1املُُادة خمظُُر و 
 .عنصرم أو ديين أو عسكرم أو سياسي طابع  ات ش ون أو مسائل يف تتد ل
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أداة أساسُُُية للتعُُُاون بُُُني اإلنرتبُُُول والبلُُُدان األعضُُُاء تتُُُيا البيانُُُات معاملُُُة وتشُُُكل 
 .للمنظمة أداء مهمتها

لنظُُام اإلنرتبُُول  معاملُُة البيانُُات مُُن قبُُل األمانُُة العامُُة )دا ُُل مبُُاين املنظمُُة(وختضُُع 
 .ملعاملة البيانات والنصو  اليت حييل إليها

م ويتسُبشُكل مُأمون يتمثل أحد أدوار اإلنرتبُول الرئيسُية يف نقُل املعلومُات الشُرطية و 
 لوياتأ ا سرتاتيجية وامل سسية.ّسد يف أو كما هو جم،  بني أجهزة إنفا  القانونبالكفاءة 

 ستنسُُُُاخ ومقارنُُُُة البيانُُُُات املتصُُُُلة باملقُُُُذوفات مُُُُن ويُُُُوفر اإلنرتبُُُُول منتُُُُدى مثاليُُُُا 
ُُُأ األعضُُُاء ُُُأ، والُُُتحكم  مُُُن  ُُُالل متكُُُني كُُُل بلُُُد مُُُن بلدان ا حتفُُُاظ  لكيُُُة بيانات

بإتالفهُُا وكشُُُفها، وألُُمان إمكانيُُُة انتفُُا  سُُُائر البلُُدان مُُُن مقارنُُة البيانُُُات املتصُُُلة 
 باملقذوفات.

ام وتبُُُادل البيانُُُات املتصُُُلة ومُُُن أجُُُل النهُُُود بالتعُُُاون الشُُُرطي الُُُدويل يف اسُُُتخد
®املنظومُُُُة املتكاملُُُُة لتبيُُُُان املقُُُُذوفات باملقُُُُذوفات مُُُُن  ُُُُالل 

IBIS يضُُُُع اإلنرتبُُُُول ،
ُُُة البيانُُُات   تنُُُاول البلُُُدان إمكانيُُُة الوصُُُول مباشُُُرة إىل قاعُُُدة بيانُُُات مسُُُتقلة ملقارن

 املتصلة باملقذوفات يف ما بينها.

 الغرض والوظيفة . 1

العامُُُُة بشُُُُأن معاملُُُُة البيانُُُُات الُُُُواردة يف شُُُُبكة اإلنرتبُُُُول تلخُُُُ  شُُُُرو  اإلنرتبُُُُول 
للبلُُدان األعضُُاء الُُيت ميكُُن  وجبهُُا  الشُُرو  الرئيسُُيةومُُات املتصُُلة باملقُُذوفات للمعل

® تكنولوجيُُُُا املنظومُُُُة املتكاملُُُُة لتبيُُُُان املقُُُُذوفاتيف اإلنرتبُُُُول اسُُُُتخدام 
IBIS  ملعاملُُُُة

األمانُة العامُة لإلنرتبُُول،  مقامُة يف مركزيُةقاعُدة بيانُُات يف بيانُات متصُلة باملقُذوفات 
تتُيا العثُور علُى تطُابق  . األمر الُذمة بني البلدانإجراء مقارنات فعال و لك من أجل
 وفر يف الوقت نفسأ حدا أقصى من املرونة واألمن.على الصعيد الدويل ويبني البيانات 
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ه هُُُُذيف  ااملنصُُُُو  عليهُُُُ، ارنُُُُاتمقات البيانُُُُات املتصُُُُلة باملقُُُُذوفات وطلبُُُُمعاملُُُُة و 
والنصُُُو  الُُُيت حييُُُل البيانُُُات وفقُُُا لنظُُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُُة  ، سُُُتجرملشُُرو  العامُُُةا

 إليها.

األمانُُة العامُُة وفقُُا للنظُُام املشُُار تُعامُُل البيانُُات املتصُُلة باملقُُذوفات الُُيت خمُُتفظ رُُا 
ملتصُُُُُلة تُُُُُربي بُُُُُني األدلُُُُُة اشخصُُُُُية بُُُُُأّم بيانُُُُُات حيُُُُُتفظ اإلنرتبُُُُُول إليُُُُُأ أعُُُُُاله. و  

باملقُُُُذوفات وبُُُُُني أّم أفُُُُراد، وكُُُُُذلك لُُُُيد هنُُُُُاك مُُُُن صُُُُُلة بُُُُني منظومُُُُُة اإلنرتبُُُُُول 
 .املتصلة باملقذوفاتللمعلومات املستقلة للمعلومات اجلنائية وشبكة اإلنرتبول 

كة يف هذه الشبكة د و ُا إلكرتونيُا عُرب إحالُة بيانُات وبإمكان البلدان األعضاء املشارت 
اإلنرتبُُول متصُُلة باملقُُذوفات أو طلُُب إجُُراء مقارنُُات بُُني هُُذه البيانُُات وفقُُا لقواعُُد 
أّم بيانُُات وأنظمتُُأ، و ُُذه الشُُرو  العامُُة. ويُطلُُب مُُن البلُُدان املشُُاركة عُُدم معاملُُة 

 شخصية يف هذه الشبكة.

 واألدوار المسؤوليات  .2

 البلُُُُُُد، يف املختلفُُُُُُة بُُُُُُاألجهزة ا تصُُُُُُال لإلنرتبُُُُُُول الوطنيُُُُُُة املركزيُُُُُُة املكاتُُُُُُب تكفُُُُُُل
  .لإلنرتبول العامة وباألمانة األ رى، الوطنية املركزية وباملكاتب

أعُُاله، التوقيُُع مُع املكتُُب املركُُزم  بيتعُني علُُى أّم كيُان وطُُين اُُّول، كمُا هُُو معُرّ و 
اإلنرتبُُول للمعلومُُات املضُُّمن  منظومُُةإىل الُُوطين يف بلُُده علُُى اتفُُاق الوصُُول املباشُُر 

يتُوىل  قبل املكتب املركزم الوطين، الذمإىل  لك من تر يصا هذه الوثيقة قبل أن مُينا 
)انظر الرسالة التعميمية املتعلقة  ُنا حقُوق وصُول جديُدة  إ طار األمانة العامة أيضا

 للكيانات الوطنية(.

 بصُُُفتها املنظمُُُة، يف األعضُُُاء البلُُُدان خمُُُتفظ اإلنرتبُُُول، يف السُُُارية باألنظمُُُة وعمُُُال
 ترسُُُُلها الُُُُيت املعلومُُُُات علُُُُى اإلشُُُُراب حبُُُُق املتصُُُُلة باملقُُُُذوفات، البيانُُُُات مصُُُُادر

 عُُرب ،(ومُُا إىل  لُُك وحُُذفها، عليهُُا، وا طُُال  إليهُُا، والوصُُول املعلومُُات، إرسُُال)
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 األعضُُُاء البلُُُدان عُُُاتق علُُُى وتقُُُع. املتصُُُلة باملقُُُذوفات للمعلومُُُات اإلنرتبُُُول شُُُبكة
  .املعلومات هذه خمدي  مس ولية

 مقارنُُات ودعُُم إجُُراء الُدويل الصُُعيد علُُى املتصُلة باملقُُذوفات البيانُُات تبُُادل ولتعزيُز
 إىل املتصُُُُلة باملقُُُذوفات احملالُُُُة البيانُُُات معاملُُُُة اإلنرتبُُُول يطلُُُُب اجُُُدود، عُُُُرب فعالُُُة

 الدوليُُُة اتيُُُلالتفاقو  ،العضُُُو املشُُُارتك لبلُُُدالسُُُارية يف ا الوطنيُُُة للقُُُوانني وفقُُُا الشُُُبكة
  .لإلنرتبول األساسي وللقانون ،البلد هذا أبرمها اليت

املتصُلة  البيانُات خمليُل اُّول يتُوىل كيُان وطُين بُأن اإلنرتبُول يوصُي وفضال عن  لك،
ُُُلة كمُُُا يوصُُُي، حيثمُُُا اقتضُُُى التحقيُُُق يف مطابقُُُة مُُُا إىل الشُُُبكة،   باملقُُُذوفات املرس 

علُُى نسُُس مسُُبوكة أو إجُُراء ا تبُُارات إألُُافية للرمُُي ليقُُوم بتحليلهُُا ل اجصُُو  لُُك، ب
  رباء األدلة اجلنائية يف البلد املقدم للطلب.

 املتصُُلة باملقُُذوفات يف السُُجالت عُُدد عُُن تقريُُرا العامُُة األمانُُة تقُُدم الطلُُب، وعنُُد
 .عنها واملطابقات املبلَّ  الشبكة

 التطبيق . 5

 الوصول ءلى الشبكة 5.0
 عُُرب الشُُبكة املتصُُلة باملقُُذوفاتالوصُُول إىل  ُُادوم شُُبكة اإلنرتبُُول للمعلومُُات يُُتم 

 .نفسها

املخّولُُُة و  حيُُُق الوصُُُول إىل الشُُُبكة إ  املكاتُُُب املركزيُُُة الوطنيُُُة والكيانُُُات الوطنيُُُة 
 املعّينة.

وهُُُُذا الُُُُتحكم يف إمكانيُُُُة الوصُُُُول إىل الشُُُُبكة ينطبُُُُق علُُُُى مجيُُُُع البيانُُُُات املتصُُُُلة 
 املعتزم إحالتها.باملقذوفات 
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 اإلنرتبُُول منظومُُة يف مسُُجَّلة معلومُُات حُُذب اإلنرتبُُول يف عضُُو بلُُد يطلُُب وعنُُدما
 شُبكةال يف الُواردة املتصُلة باملقُذوفات البيانات مصدر على يتعنّي  اجلنائية، للمعلومات

 .الشبكة هذه عرب منفصلة حذب عملية مرم أن

 معاملة البيانات 5.4

 مقارنُُة إمكانيُُة تتُُيا حبيُُ  املتصُُلة باملقُُذوفات للمعلومُُات اإلنرتبُُول شُُبكة ُصُُمِّمت
ُُُة ومُُُوو للمكاتُُُب. الُُُدويل الصُُُعيد علُُُى املتصُُُلة باملقُُُذوفات البيانُُُات ُُُة املركزي  الوطني

 البيانُُُات قاعُُُدة يف مباشُُُرة تسُُُجيل هُُُذه البيانُُُات املعينُُُة املخوَّلُُُة الوطنيُُُة والكيانُُُات
  .املذكورة طابق يف البياناتتالبح  عن أّم مباشرة  وميكنها أيضا املستقلة،

 جلميُُع نتُُائم املقارنُُة تلقائيُُا املتصُُلة باملقُُذوفات للمعلومُُات اإلنرتبُُول وسُتصُُدر شُُبكة
 .الشبكة عرب الصدد رذا املقدمة الطلبات

 بوجُُُُود معرفتُُُُأ بعُُُُد اإلنرتبُُُُول، يف عضُُُُو لبلُُُُد ميكُُُُن ،التقصُُُُيات مُُُُن املزيُُُُد وإلجُُُُراء
 قيُُودأّم بُ ا لتُزام شُُر  منُأ، طلبهُا أو   ُُر بلُد إىل إألُافية معلومُُات إرسُال ،مطابقُة
  .مفروألة

 معلومات محددة -لة المخوّ الكيانات  5.1

لكيُُان وطُُين اُُّول، يتعُُني علُُى املكتُُب املركُُزم الُُوطين مُُنا حُُق الوصُُول املباشُُر قبُُل 
 لإلنرتبول التأكد من أن الكيان املعين:

 املعلومُُُات معاملُُُة مسُُُألةالُُُذم حيكُُُم  لإلنرتبُُُول القُُُانوين اإلطُُُار علُُُى يوافُُُق 
 الدويلا الشرطي ألغراد التعاون

 اإلنرتبُُُُُُول شُُُُُبكة يف الُُُُُواردة البيانُُُُُُات ملعاملُُُُُة العامُُُُُة الشُُُُُُرو  علُُُُُى يوافُُُُُق 
  املتصلة باملقذوفاتا للمعلومات

 حذفهااو  أ وإحالتهايوافق على خممل مس ولية اجفاظ على سالمة بيانات 
  منظومتأ متوفرا على مدار الساعةاأن يكون وصول الشبكة إىل يوافق على 



 

 31|  الصفحة

  مواصُُُفات اإلنرتنُُُت ’’يوافُُُق علُُُى أن يكُُُون أداء  طُُُأ الشُُُبكي متوافقُُُا مُُُع
 اليت حددهتا شركة فورنسيك تكنولوجيا‘‘ الفائق السرعة

  ّإ  إجراؤهُا ميكُن   البلُدان بُني باملقُذوفات املتصُلة البيانُات مقارنُة بُأن يقر 
 املتبادلا الوصول حق بعضا بعضها املعنية اجلهات منحت إ ا

  بُُأن األمانُة العامُُة لُُن تسُما بتنزيُُل البيانُُات املتصُلة باملقُُذوفات العائُُدة يقُّر
إ  إ ا    ُُُُرل اُُُُوّ كيُُُُان إىل البلُُُُدان األعضُُُُاء يف اإلنرتبُُُُول مُُُُن الشُُُُبكة إىل  

 اأعطاها البلد العضو الذم صدرت عنأ البيانات إ نا  طيا صرحيا بذلك

  ُُُُُُول حبُُُُُُذب بيانُُُُُُات متصُُُُُُلة بأنُُُُُُأ عنُُُُُُدما يقُُُُُُوم يقُُُُُُّر بلُُُُُُد عضُُُُُُو يف اإلنرتب
باملقُُذوفات، تُتل ُُف هُُذه البيانُُات وأّم روابُُي نامجُُة عُُن مطابقُُات حمتملُُة يف 

 وجُُُب هُُُذا اجكُُُم، عنُُُدما حيُُُذب البلُُُد العضُُُو هُُُذه البيانُُُات، . و مُُُا بينهُُُا
مُُُوو لإلنرتبُُُول ا حتفُُُاظ فقُُُي  علومُُُات القضُُُية  ات الصُُُلة الُُُيت أحيلُُُت 

البلُُُُد مصُُُُدر املعلومُُُُات ونُُُُو  اجلرميُُُُة، و لُُُُك ألغُُُُراد  والُُُُيت تكفُُُُي لتبيُُُُان
 .إحصائية فقي

 توضيح 5.2

مطابقُُُُُة بُُُُُني البيانُُُُُات املتصُُُُُلة بوجُُُُُود عنُُُُُدما خُتط ُُُُُر البلُُُُُدان األعضُُُُُاء يف اإلنرتبُُُُُول 
باملقُُذوفات، يعُُُود للبلُُدان الُُُيت أحالُُت هُُُذه البيانُُات أن تقُُُرر مُُا إ ا كانُُُت سُُُتحيل 

ُُُد مُُُن املعلومُُُات بشُُُأ ا معلومُُُات وعلُُُى البلُُُدان األعضُُُاء الُُُيت حصُُُلت علُُُى . املزي
مُُن بلُُدان أ ُُرى رُُذه الطريقُُة أن تتقيُُد بقواعُُد كشُُف البيانُُات الُُيت يطبقهُُا إألُُافية 
 .املسهتم بالبيانات املذكورة العضو البلد
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 المباشر الوصول حق الو نية الكيانات منح بش ن توجيهية مذكرة
 للمعلومات اإلنتربول منظومة ءلى

 مقدمة
يشجع اإلنرتبُول املكاتُب املركزيُة الوطنيُة علُى توسُيع نطُاق الوصُول إىل منظومُة  .0

. (1)اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات لتشُُُمل األجهُُُزة الوطنيُُُة املعنيُُُة بإنفُُُا  القُُُانون اجلنُُُائي
مُُُن نظُُُام اإلنرتبُُُول ملعاملُُُة البيانُُُات، الُُُيت  90وقُُُد وردت هُُُذه املسُُُألة يف املُُُادة 

ُُُيت ميكُُُن  وجبهُُُا ملكتُُُب مركُُُزم وطُُُين مُُُنا حقُُُوق  الوصدددول خمُُُدد الشُُُرو  ال
إىل منظومُُُُُة اإلنرتبُُُُُول للمعلومُُُُُات علُُُُُى الصُُُُُعيد الُُُُُوطين، باسُُُُُتخدام  المباشدددددر

 .(2)وسائل م متتة على سبيل املثال ومن دون مساعدة األمانة العامة

جمموعة الوسُائل املاديُة والربجميُة احملكمُة ’’ول للمعلومات وتتضمن منظومة اإلنرتب .9
أم قواعُُُُُُُد البيانُُُُُُُات، والبنيُُُُُُُة التحتيُُُُُُُة  -التنظُُُُُُُيم الُُُُُُُيت يسُُُُُُُتخدمها اإلنرتبُُُُُُُول 
ُُُُُُيا معاملُُُُُُة  -لالتصُُُُُُا ت واخلُُُُُُدمات األ ُُُُُُرى  ُُُُُُيت تت ُُُُُُات عُُُُُُرب قنُُُُُُوات ال البيان

                                                           
(1)
انظُر قُرار اجلمعيُة العامُة  -كافحة اجلرمية السيربية   املعنية وحداتالأحد األمثلة على هذه األجهزة الوطنية هو  

AG-2008-RES-07  ُُُتوسُُيع شُُبكة ’’املتعلُُق بI-24/7 بويُُة تيسُُري  لتشُُمل الوحُُدات املعنيُُة بُُاإلجرام السُُيربم
  ‘‘.التبادل اآلين للمعلومات

(2)
  من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.( 01)0املادة  الوارد يف‘ ‘الوصول املباشر’’انظر تعريف  
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 علدى تقتصدر. ولكن حقوق الوصول الُيت مُتُنا للكيانُات الوطنيُة (3)‘‘[…]املنظمة
 ا طال  املباشر و/أو توذية قواعد البيانات الشرطية للمنظمة.

وتشرح هذه املذكرة اخلطوات اليت يتعني على أّم مكتب مركُزم وطُين اختا هُا إ ا  .1
رغُُُب يف توسُُُيع نطُُُاق الوصُُُول إىل منظومُُُة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات لتشُُُمل هُُُذه 

 ه العملية.األجهزة الوطنية، فضال عن املس وليات اليت ترتتب على هذ

الخطوات التي يتعين علدى أّي مكتدا مركدزي و ندي اتخاذهدا ءذا ر دا فدي  أوال.
 توسيع نطاق الوصول ءلى منظومة اإلنتربول للمعلومات لتشمل كيانا و نيا

 الكيان الو ني تحديدالخطوة األولى: 
  ميكُُُُُُن مُُُُُُنا حقُُُُُُوق الوصُُُُُُول إىل منظومُُُُُُة اإلنرتبُُُُُُول للمعلومُُُُُُات إىل  .1

  مُُُُُُُوو مُُُُُُُُنا هُُُُُُُُذه اجقُُُُُُُُوق إ   إ األجهُُُُُُُزة الوطنيُُُُُُُُة علُُُُُُُُى أنواعهُُُُُُُُا. 
مُُن نظُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُة  (2)0الُُيت تعرّفهُُا املُُادة ‘‘ لدددلكيانات الو نيددة’’

مّ كيان اول قانونا توفري  دمات  ات منفعُة عامُة أ’’البيانات على أ ا 
ويتعُُُُُني بالتُُُُُايل علُُُُُى املكاتُُُُُب ‘‘. […]يف إطُُُُُار إنفُُُُُا  القُُُُُانون اجلنُُُُُائي 

املركزيُُُة الوطنيُُُة التأكُُُد مُُُن أن طبيعُُُة اجلهُُُاو الُُُذم ترغُُُب يف منحُُُأ حُُُق 
 الوصول ونطاق األنشطة اليت يضطلع را يتماشيان مع التعريف املذكور.

ينبوي أ  تكون األنشطة اليت يضطلع را اجلهاو الُوطين وفضال عن  لك،  .2
. لُُذا،   مُُوو (4)املعُُين  ات طُُابع سياسُُي أو عسُُكرم أو ديُُين أو عرقُُي

 مثال منا حق الوصول جلهاو يولب الطابع العسكرم على أنشطتأ.

 الثانية: االمتثال للقوانين الو نية وألنظمة اإلنتربول الخطوة

                                                           
(3)
  من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. (1)0انظر املادة  

(4)
  .من القانون األساسي للمنظمة 1املادة  انظر 
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ُُع نطُُاق  .1 الوصُُول إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات  ُُا يتماشُُى ينبوُُي أن يوسَّ
 مع ما يلي:

القُُوانني الوطنيُُُة. ويتعُُُني بالتُُُايل علُُُى املكتُُُب املركُُُزم الُُُوطين، قبُُُل مُُُنا   (أ )
ُُُان وطُُُين مُُُا حُُُق الوصُُُول إىل املنظومُُُة، التحقُُُق مُُُن أن التشُُُريعات  كي

 الوطنية يف البلد املعين تسما بذلك.

 من قانونأ األساسي املذكورة  نفا. 1، كاملادة وقواعده أنظمة اإلنرتبول (ب )

وخمقيقا  ذ ا ُدب، يتعُني علُى املكتُب املركُزم الُوطين وألُع إجُراءات تضُمن  .5
. وينبوُُي أن تتضُُمن هُُذه وقواعُُده ا متثُُال للقُُوانني الوطنيُُة وألنظمُُة اإلنرتبُُول

اإلجُُُُراءات تعليمُُُُات تتعلُُُُق بُُُُأمن املعلومُُُُات واسُُُُتخدامها، إ  إن كُُُُل طُُُُرب 
اإلنرتبول للمعلومُات، و  سُيما الكيانُات الوطنيُة، مسُ ول مشارك يف منظومة 

اعتمُُاد املسُُتوى األمُُين املناسُُب بشُُر  أ  يقُُل عُُن املسُُتوى ’’مُُن جهُُة عُُن 
، ومُُن جهُُة (5)‘‘األدىن احملُُدد يف السياسُُات األمنيُُة الُُيت تضُُعها األمانُُة العامُُة

ة تقيُد املسُتخدمني الُذين مُنحهم حُق الوصُول إىل منظومُ’’أ رى عن ألمان 
اجُُايل، و  سُُيما يف مُُا يتعلُُق بنوعيُُة ]اإلنرتبُُول  اإلنرتبُُول للمعلومُُات بنظُُام 

البيانُُات الُُيت يقومُُون بإد ا ُُا يف املنظومُُة، وكيفيُُة اسُُتخدامهم للبيانُُات الُُيت 
 .(6)‘‘[…] يطلعون عليها يف هذه املنظومة

أنُُأ مُُب علُُى كُُل طُُرب مشُُارك يف منظومُُة التأكيُُد ويف هُُذا السُُياق، مُُدر  .2
 اإلنرتبول للمعلومات، و  سيما الكيانات الوطنية، تعيني:

                                                           
(5)

 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.  001املادة  انظر  

(6)
 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.  (0)091 انظر املادة  
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موظُُُف مسُُُ ول عُُُن أمُُُن الشُُُبكة، لضُُُمان أمُُُن املنظومُُُة والُُُتحكم  (أ )
 (7)حبقوق وصول مستخدميها النهائيني يف بلدها

موظُُُف مكلُُُف حبمايُُُة البيانُُُات، لضُُُمان نوعيُُُة البيانُُُات وتقيُُُدها  (ب )
 (8)بنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.

علُُى املكتُُب املركُُزم الُُوطين ألُُمان حصُُول الكيُُان الُُوطين ويتعُُني أيضُُا  .9
املعُين علُُى مُُوارد التُدريب املالئمُُة واحملّدثُُة قبُل الرت ُُي  لُُأ بالوصُُول إىل 

 املنظومة.

الخطدددوة الثالثدددة: تحديدددد نطددداق الوصدددول المباشدددر ءلدددى منظومدددة اإلنتربدددول 
للمعلومدددات واليدددات هدددذا الوصدددول وشدددرو ه فدددي اتفددداق مسدددبق يبدددرم لهدددذا 

 رضالغ
ها جهُُُات ا تصُُُال الوطنيُُُة ألُُُمن تصُُُفة، بالوطنيُُُ ةتُُُب املركزيُُُالمكل حيُُُق .01

حُُُق الوصُُُول إىل قواعُُُد بيانُُُات  ، مُُُنا األجهُُُزة الوطنيُُُة(9)بنيُُُة اإلنرتبُُُول
 .الوصولهذا نطاق اإلنرتبول، وخمديد 

ولضمان مشروعية هذه العملية، يتعني خمديد نطاق وصُول الكيُان الُوطين  .00
يُُُرب م بُُُني املكتُُُب املركُُُزم  اتفددداق مسدددبقوشُُُروطأ يف أ إىل املنظومُُُة و لياتُُُ

الُُُوطين والكيُُُان الُُُوطين. وتُُُوفر األمانُُُة العامُُُة  و جُُُا مُُُن هُُُذا ا تفُُُاق 
 (.0التذييل )

                                                           
(7)
  .عاملة البياناتمن نظام اإلنرتبول مل 005عليأ املادة  تن وفقا ملا  
(8)
  من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 090عليأ املادة  تن وفقا ملا  

(9)
 من القانون األساسي لإلنرتبول.  19املادة  انظر 
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وينبوُُي ملثُُل هُُذا ا تفُُاق أن حيُُدد، علُُى وجُُأ اخلصُُو ، قواعُُد بيانُُات 
اإلنرتبُُُُول الُُُُيت يُعتُُُُزم مُُُُنا الكيُُُُان املعُُُُين حُُُُق الوصُُُُول إليهُُُُا، وعمليُُُُات 
معاملة البيانُات الُيت يُُر   لُأ القيُام رُا: ا طُال  املباشُر علُى البيانُات 

التُذييل  تسجيلها يف قواعد البيانُات الشُرطية للمنظمُة. وقُد أُرفقُت يف وأ
قائمة قواعد البيانات اليت ميكن للكيانات الوطنية الوصُول إليهُا بشُكل  9

مباشر. وتتوفر أيضا قائمة حمّدثة بقواعد البيانات هذه علُى لوحُة  يُارات 
 :املكاتب املركزية الوطنية

http://i247.ip/I247/Private/NCB/I247/security/entities/ListOfEnti

ties.xls 

 ميكن أن يُر َّ  لكيان وطين القيام  ا يلي: الو .09
اسُُُتخدام نشُُُرات اإلنرتبُُُول وتعاميمُُُأ الُُُيت تسُُُما بإحالُُُة طلبُُُات  (أ )

 التعاون والتنبيهات الدوليةا
وفقُُُا لإلجُُُُراءات احملُُُددة يف املُُُُادة اإلمابيُُُة البحُُُُ  نتُُُائم متابعُُُة  (ب )

 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البياناتا 012

التواصل بشكل مباشر مع بلد ما بواسُطة رسُائل تُوجَُّأ عُرب قنُوات  (  )
 اإلنرتبول.

و در اإلشارة أيضا إىل أن نظام اإلنرتبُول ملعاملُة البيانُات حيُدد األغُراد  .01
اليت ميكُن معاملُة البيانُات ألجلهُا يف منظومُة اإلنرتبُول للمعلومُات. لُذا، 

أل ددراض   ميكُُن مبُُدئيا مُُنا تُُر ي  لكيُُان وطُُين ملعاملُُة البيانُُات إ  
 (9)01نُ  املُادة منهُا يف  شُاملةاليت ترتد قائمُة  التعاون الشر ي الدولي

من نظام اإلنرتبُول ملعاملُة البيانُات. وعلُى املكاتُب املركزيُة الوطنيُة الراغبُة 
يف السُُُماح لكيُُُان وطُُُين  عاملُُُة البيانُُُُات ألغُُُراد ختتلُُُف عُُُن أغُُُُراد 

باألمانُُُة العامُُُة  أو  التعُُُاون الشُُُرطي الُُُدويل أو ألغُُُراد إداريُُُة ا تصُُُال
 قبل القيام بذلك.

http://i247.ip/I247/Private/NCB/I247/security/entities/ListOfEntities.xls
http://i247.ip/I247/Private/NCB/I247/security/entities/ListOfEntities.xls
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 ر األمانة العامةالخطوة الرابعة: ءشعا

تو يُُُا للشُُُفافية، ولضُُُمان حصُُُول الكيُُُان الُُُوطين علُُُى حقُُُوق الوصُُُول  .01
املناسُُُبة إىل شُُُبكة اإلنرتبُُُول، يتعُُُني علُُُى املكتُُُب املركُُُزم الُُُوطين توجيُُُأ 

( إىل األمانُُُة العامُُُة يف أربُُُع حُُُا ت علُُُى األقُُُل 1انظُُُر التُُُذييل ) ءشدددعار
 هي التالية:

الُُُذم يُُُر ِّ  للكيُُُان بعُُد وألُُُع اللمسُُُات األ ُُُرية علُُى ا تفُُُاق  (أ )
الُُُُوطين الوصُُُُول إىل منظومُُُُة اإلنرتبُُُُول للمعلومُُُُات. ويتعُُُُني علُُُُى 

ُُُُب املركُُُُزم الُُُُوطين ُُُُة أمُُُُور، املكت ُُُُة العامُُُُة ، مُُُُن مجل إشُُُُعار األمان
ُُُأ ونطاقُُُأ،  ُُُالورد مُُُن وصُُُول الكيُُُان املعُُُين إىل املنظومُُُة وطبيعت ب

األمانُُة العامُُة  وقُُد أتاحُُتوحقُُوق املعاملُُة املمنوحُُة  ُُذا الكيُُان. 
 و جا من هذا اإلشعارا 

إ ا تعرألُُُت منظومُُُة املعلومُُُات التابعُُُة للكيُُُان الُُُوطين ملشُُُكلة أو  (ب )
 حادثةا

 إ ا ُعّدلت حقوق الوصول أو املعاملة املمنوحة للكيان الوطينا (  )

ُُُُُوطين  (د ) ُُُُُان ال ُُُُُوطين والكي إ ا أُ ُُُُُي  ا تفُُُُُاق بُُُُُني املكتُُُُُب املركُُُُُزم ال
 وأُلويت حقوق الوصول املمنوحة  ذا الكيان.

  يُُُُُُد ل ا تفُُُُُُاق الُُُُُُذم يُُُُُُُر ِّ  لكيُُُُُُان وطُُُُُُين الوصُُُُُُول إىل منظومُُُُُُة  .02
يوما على إشُعار األمانُة  11اإلنرتبول للمعلومات حّيز النفا  إ  بعد مرور 

 العامة بتوقيعأ.
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الخطددددوة الخامسددددة: ءشددددعار سددددائر المكاتددددا المركزيددددة الو نيددددة والكيانددددات 
 الدولية:

ركُُُزم الُُُوطين توجيُُُأ إشُُُعار تو يُُُا للشُُُفافية، يتعُُُني أيضُُُا علُُُى املكتُُُب امل .01
 ( إىل سائر املكاتب املركزية الوطنية والكيانات الدولية.1التذييل  )انظر
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 المسؤولية الدائمة للمكتا المركزي الو ني تجا  الكيان الو ني في بلد  ثانيا.
املكتُُُب املركُُُزم الُُُوطين، يف إطُُُار األُُُطالعأ  هُُُام تُُُأمني ا تصُُُال،  يبقُُى .05

دائمُُة  ُُاه األمانُُة العامُُة وغريهُُا مُُن األطُُراب املشُُاركة يف  بصُُفة مسُُ و 
رُُُا الكيُُُان الُُُوطين يف  يقُُُوماملنظومُُُة، عُُُن عمليُُُات معاملُُُة البيانُُُات الُُُيت 

 بلده.

مُُن نظُُام اإلنرتبُُول ملعاملُُة  091وللتحقُق مُُن التقيُُد باألنظمُُة، تُلُُزم املُُادة  .02
الكيانُُُُات الوطنيُُُُة يف بلُُُُُدا ا  بتقيددددديمالبيانُُُُات املكاتُُُُب املركزيُُُُة الوطنيُُُُة 

بشكل منتظم، وإبال  األمانة العامة بنتائم هذا التقييم مرة يف السنة علُى 
أن يسُُتند هُُذا التقيُُيم إىل التُُدقيقات التلقائيُُة الُُيت ُ ُُرى،  وينبوُُياألقُُل. 

ُُُيت يبلُُُ  رُُُا  ومُُُوارد التُُُدريب الُُُيت توألُُُع بتصُُُرب املُُُوظفني، واجُُُواد  ال
 ملركزم الوطين.الكيان الوطين املكتب ا

 المساعدة التي تقّدمها األمانة العامة ثالثا.
ميكُُُن لألمانُُُة العامُُُة تُُُوفري املسُُُاعدة للمكاتُُُب املركزيُُُة الوطنيُُُة الراغبُُُة يف  .09

توسُُيع نطُُاق الوصُُول إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات لتشُُمل األجهُُزة 
 الوطنية يف بلدا ا، و لك بناء على طلب هذه املكاتب.

 ما يلي: تشمل هذه املساعدةوميكن أن  .91
 املشورة الفنية أو القانونيةا (أ )
 املشورة املتعلقة حبقوق الوصول و/أو املعاملة اليت سُتمناا (ب )
 األمنابمعلومات ووثائق تتعلق  (  )
 إرشادات لتنفيذ هذه العملية. (د )
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 0امللحق 

 ]نموذج[

 

 اتفاق

 بين المكتا المركزي الو ني لإلنتربول في 
 (المدينة/البلد)

 و

 (اسم الكيان)

 بش ن

 الوصول المباشر ءلى منظومة اإلنتربول للمعلومات
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 ديباجة
( املشُُُار إليُُُأ يف مُُُا يلُُُي باسُُُم املدينة/البلُُُدإن املكتُُُب املركُُُزم الُُُوطين لإلنرتبُُُول يف )

  (‘‘البلد)المكتا المركزي الو ني في ’’
 و
 ،(‘‘xxx)’’( املشار إليأ يف ما يلي بُ اسم الكيان)

 ،‘‘الطرفين’’أو ‘‘ الطرفان’’يف ما يلي بُ  املشار إليهما
 يف تنسيق جهودما يف إطار املهام املوكلة إليهما، ءذ ير بان

مسُُ ولة عُُن  مشُُرتكة بُُني اجكومُُاتبُُأن اإلنرتبُُول هُُو منظمُُة مسُُتقلة  وءذ يسددّلمان
ألُُمان تعزيُُز املسُُاعدة املتبادلُُة علُُى أوسُُع نطُُاق ممكُُن بُُني سُُلطات الشُُرطة اجلنائيُُة  
كافُُة يف حُُدود القُُوانني املعمُُول رُُا يف اتلُُف البلُُدان وبُُروح اإلعُُالن العُُاملي جقُُوق 

 اإلنسان،
( يتُوىل ا تصُال  ختلُف البلُداملكتب املركزم الُوطين يف ) أنوءذ يضعان في االعتبار 

(، وا يئُُُات الُُُيت تضُُطلع بُُُدور املكاتُُُب املركزيُُة الوطنيُُُة يف البلُُُدان البلُُددارات يف )اإل
مُن القُانون األساسُي للمنظمُة  19األ رى، واألمانة العامُة، وفقُا ملُا تُن  عليُأ املُادة 

الدوليُُُُة للشُُُُرطة اجلنائيُُُُة )اإلنرتبُُُُول(ا وهُُُُو بالتُُُُايل اُُُُول الوصُُُُول بشُُُُكل مباشُُُُر إىل 
 لومات يف إطار ا ألطال   هامأ،منظومة اإلنرتبول للمع

 (،وصف موجز ألهداب الكيان وأنشطتأ( هو )xxxأن ) وءذ يضعان في االعتبار
بُأن اإلنرتبُول يشُجع املكاتُب املركزيُة الوطنيُة علُى توسُيع نطُاق الوصُول وءذ يذّكران 

إىل منظومُُُة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات ليشُُُمل األجهُُُزة املعنيُُُة بُُُإجراء التحقيقُُُات اجلنائيُُُة 
 وبالتعاون الشرطي الدويل يف بلدا ا،
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علُُُُُى أن هُُُُُذا الوصُُُُُول ينبوُُُُُي أن مُيُُُُُنا وفقُُُُُا لنظُُُُُام اإلنرتبُُُُُول ملعاملُُُُُة وءذ يشدددددددان 
ميثُُُاق وصُُُول الكيانُُُات الوطنيُُُة إىل منظومُُُة ’’منُُُأ، و  90البيانُُُات و  سُُُيما املُُُادة 

بني املكتُب املرفق بالنظام املذكور، الذم ين  على إبرام اتفاق  ‘‘اإلنرتبول للمعلومات
 املركزم الوطين والكيان الوطين املعين،

ا طال  مباشُرة علُى قواعُد البيانُات [( بُ xxxأن من املناسب السماح لُ ) وءذ يؤكدان
مباشُرة ببيانُات لكُي يصُار إىل وذية قواعد البيانات هُذه ت[)و...(  ]الشرطية لإلنرتبول

 ،]معاملتها فيها
  د اتفقا على ما يلي:

 0المادة 

 الغرض
املكتُُُب مُُُنا  لشُُُرو  الُُُيت خمكُُُموألُُُع صُُُيوة واألُُُحة ليرمُُُي هُُُذا ا تفُُُاق إىل  .0

ا طال  مباشُرة علُى البيانُات الُيت [ ( بُ xxx تر يصا لُ ) (البلديف ) املركزم الوطين
مباشُُرة  وذيُُة هُُذه املنظومُُةت[ اإلنرتبُُول للمعلومُُات )أو لُُُ...( منظومُُة ]تُعام ُل يف

مُُُُن نظُُُُام اإلنرتبُُُُول  90 وفقُُُُا للمُُُُادة، ]ببيانُُُُات لكُُُُي يصُُُُار إىل معاملتهُُُُا فيهُُُُا
ُُُُُات  ُُُُُة البيان ُُُُُات الوطنيُُُُُة إىل منظومُُُُُة اإلنرتبُُُُُول ’’ وملعامل ميثُُُُُاق وصُُُُُول الكيان

 ‘‘.للمعلومات
مُن  (2)0وفقُا لتعريُف املُادة ‘‘ كيانُا وطنيُا( ’’xxxألغراد هُذا ا تفُاق، يُعتُرب ) .9

 ملعاملة البيانات.ام اإلنرتبول نظ
 4المادة 

 اإل ار القانوني الذي يحكم الوصول المباشر
خيضُُع الوصُُُول املباشُُُر إىل منظومُُُة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات واسُُُتخدامها إىل نظُُُام  .0
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 اإلنرتبول ملعاملة البيانات وإىل أّم إجراءات تُتخذ لتطبيق هذا النظام.
( نطُاق الوصُول وحقُوق املعاملُة الُيت مُتُنا البلُدحيدد املكتُب املركُزم الُوطين يف ) .9

 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. (0)90للكيان الوطين، وفقا للمادة 
 يضمن كال الطرفني ما يلي: .1

أن تكون حقوق الوصول إىل منظومُة اإلنرتبُول للمعلومُات واسُتخدامها  ( أ
ومهامُُُُأ، وأ   (xxx( مرتبطُُُُة ارتباطُُُُا مباشُُُُرا بأنشُُُُطة )xxxاملمنوحُُُُة لُُُُُ )

 متد أهداب اإلنرتبول وحيادها

( إىل منظومُة اإلنرتبُول xxx( وصُول )البلُدأ  خمظر القُوانني الوطنيُة يف ) ( ب
 للمعلومات واستخدامها.

 1المادة 
 نطاق الوصول المباشر

 ( حقوق الوصول املباشر التالية إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات:xxxمُينا ) .0

 خمذ ب البنود غري الضرورية( اال  ع على البيانات(  

  
  

 الوصول وسيلة  اعدة البيانات
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 (خمذ ب البنود غري الضرورية)مثل تسجيلها وخمديثها وحذفها( ) ءدارة بياناته 
 

 ( حصرا.الورد( البيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات لُ )xxxيعامتل ) .9

 2المادة 
 (xxx( تجا  )البلدواجبات المكتا المركزي الو ني في )

( مسُ ولية البلُديف سياق تنفيذ هُذا ا تفُاق، يتحمُل املكتُب املركُزم الُوطين يف ) .0
 ( البيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات.xxxمعاملة )

 ( بشكل منتظم  على ما يلي:xxx( )البلديُطلع املكتب املركزم الوطين يف ) .9
( ليتمكن من الوصُول xxxأنظمة اإلنرتبول وإجراءاتأ وأدواتأ اليت حيتاجها ) ( أ

 إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات ومعاملة البيانات فيهاا
القيُُُود الُُُيت فرألُُُها املكتُُُب املُُُذكور علُُُى وصُُُول سُُُائر املكاتُُُب املركزيُُُة  ( ب

 الوطنية أو الكيانات الدولية إىل بياناتأ.
( مسُ ولية خمديُد حقُوق الوصُول الفرديُة البلُديف ) املكتب املركزم الوطين يتحمل .1

إىل منظومُُُُُة اإلنرتبُُُُُول للمعلومُُُُُات ومنحهُُُُُا للمسُُُُُتخدمني املخُُُُُولني التُُُُُابعني لُُُُُُ 
(xxx ووألُُع سُُجل حمُُّد  بأنُُاء هُُ  ء األشُُخا  وحقُُوق الوصُُول املمنوحُُة ،)

  م.

دمني ( تُُوفري مُُوارد تُُدريب حمّدثُُة للمسُُتخالبلُُديتُُوىل املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف ) .1

 الوصول وسيلة  اعدة البيانات
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(، لضُُمان اطالعهُُُم علُُُى أحكُُام هُُُذا ا تفُُُاق وقُُُدرهتم xxxاملخُُولني مُُُن قبُُُل )
 على التقيد را.

( إىل ا سُُتجابة ألّم طلُُب أو تقُُ  يُُرتد البلُُديسُُعى املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف ) .2
 ( بشأن تنفيذ أحكام هذا ا تفاق.xxxمن )

ُُُة العامُُُة البلُُُديبلُُُ  املكتُُُب املركُُُزم الُُُوطين يف ) .1 لإلنرتبُُُول بُُُأّم  ُُُرق أو ( األمان
 (.xxxحماولة خلرق منظومة معلومات )

 5المادة 
 (البلد( تجا  المكتا المركزي الو ني في )xxxواجبات )

( علُى الوصُُول البلُد( بُالقيود الُيت يفرألُها املكتُُب املركُزم الُوطين يف )xxxيلتُزم ) .0
 إىل بياناتأ.

تويُُُري يتعلُُُق  وظفيُُُأ ويُُُرتك ( بُُُأّم البلُُُد( املكتُُُب املركُُُزم الُُُوطين يف )xxxيبلُُُ  ) .9
 تبعات على حقوق الوصول الفردية اليت ُمنحت لأ.

( خمديُُُُد حقُُُُوق الوصُُُُول الفرديُُُُة إىل منظومُُُُة اإلنرتبُُُُول للمعلومُُُُات xxxيتُُُُوىل ) .1
ُُُُُأ، ووألُُُُُع سُُُُُجل حمُُُُُّد  بأنُُُُُاء  ومنحهُُُُُا للمسُُُُُتخدمني املخُُُُُولني مُُُُُن موظفي

 األشخا  وحقوق الوصول املمنوحة  م.

( بُأّم حادثُُة  ات تبعُات علُى أمُُن البلُدركُزم الُُوطين يف )( املكتُب املxxxيبلُ  ) .1
 منظومة معلوماتأ أو على معاملة البيانات فيها أو على تنفيذ هذا ا تفاق.

2. (  ُُُُ ( بُُُُأّم تويُُُُريات يف بنيتُُُُأ وو يتُُُُأ البلُُُُد( املكتُُُُب املركُُُُزم الُُُُوطين يف )xxxيبل
 وأنشطتأ ومهامأ قد ت ثر يف حقوق الوصول واملعاملة املمنوحة لأ.

( مس و  أمنيا ومس و  مكلفا حبماية البيانات، ويضع إجراءات تكفُل xxx)يُعنّي  .1
 بشكل دائم تقّيد املستخدمني بنظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.
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 6المادة 
 (البلد( من  بل المكتا المركزي الو ني في )xxxرصد ومتابعة )

 (  ا يلي:البلدالوطين يف )يف سياق تنفيذ هذا ا تفاق، يقوم املكتب املركزم  .0

إجراء عمليات تُدقيق منتظمُة، عُن بعُد أو يف عُني املكُان، بشُأن معاملُة  (أ 
يف منظومُة اإلنرتبُول  ]اطلُع عليهُا[)أو ...( ( xxx) ]اليت سجلها[البيانات 

للمعلومُُُُُُات، لضُُُُُُُمان التقيُُُُُُد رُُُُُُُذا ا تفُُُُُُاق وبنظُُُُُُُام اإلنرتبُُُُُُول ملعاملُُُُُُُة 
 البياناتا

للوقايُُُُة مُُُُن وقُُُُو  حادثُُُُة مُُُُا عنُُُُد ( xxxبشُُُُأن ) اختُُُُا  التُُُُدابري الضُُُُرورية (ب 
 معاملة البيانات أو لتسويتها إ ا وقعتا

( كليُا أو جزئيُا إ ا مل يتقيُد xxxإلواء حقوق الوصول واملعاملة املمنوحة لُ ) (  
بالتزاماتُُُُأ املنصُُُُُو  عليهُُُُا يف هُُُُُذا ا تفُُُُاق ويف نظُُُُُام اإلنرتبُُُُول ملعاملُُُُُة 

يتماشُُُُُى مُُُُُع النصُُُُُني املُُُُُذكورين  البيانُُُُُات، أو إ ا عامُُُُُل البيانُُُُُات  ُُُُُا  
 بشكل متكرر.

( بشُُُُأن xxx( أن يقُُُُّدم توصُُُُيات إىل )البلُُُُدمُُُُوو للمكتُُُُب املركُُُُزم الُُُُوطين يف ) .9
ُُُُات، رُُُُدب  ُُُُة البيان ُُُُول ملعامل ُُُُد بنظُُُُام اإلنرتب تنفيُُُُذ أحكُُُُام هُُُُذا ا تفُُُُاق والتقي
مسُُُُُُاعدتأ علُُُُُُى ختطُُُُُُي الصُُُُُُعوبات أو وألُُُُُُع حُُُُُُد للحُُُُُُواد  املتصُُُُُُلة  عاملُُُُُُة 

 البيانات.
( عقُُب أّم تويُُري يطُُرأ علُُى xxx( مُُع )البلُُداملكتُُب املركُُزم الُُوطين يف ) يتشُُاور .1

بنيتُُُأ أو و يتُُُأ أو أنشُُُطتأ أو مهامُُُأ، رُُُدب تقيُُُيم مُُُدى ألُُُرورة تعُُُديل حقُُُوق 
الوصُُول واملعاملُُة املمنوحُُة لُُأ يف ألُُوء مُُا تقُُّدم. وميكُُن للمكتُُب املركُُزم الُُوطين 

 ول يف هذا الصدد.( طلب املشورة من األمانة العامة لإلنرتبالبلديف )
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( بدوره واملس وليات اليت ترتتب عليُأ xxx( )البلديذّكر املكتب املركزم الوطين يف ) .1
جُُراء منحُُأ حقُُوق الوصُُول إىل منظومُُة اإلنرتبُُول للمعلومُُات ومعاملُُة البيانُُات 

 لما اقتضت الضرورة  لك ومرة يف السنة على األقل.فيها، ك
 0المادة 

 لإلنتربول ءمكانية تدخل األمانة العامة
ُُُة العامُُُة لإلنرتبُُُول، بوصُُُفها اجلهُُُة املسُُُ ولة عُُُن  ُُُأ حيُُُق لألمان يوافُُُق الطرفُُُان علُُُى أن
اإلدارة العامة ملنظومة اإلنرتبُول للمعلومُات، اختُا  مجيُع التُدابري املناسُبة، ألُمن حُدود 
نظُُُام اإلنرتبُُُول ملعاملُُُة البيانُُُات، لوألُُُع حُُُد ألّم عمليُُُات ملعاملُُُة البيانُُُات   تتقيُُُد 

 لنظام،  ا يف  لك إلواء حقوق الوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات.رذا ا
 8المادة 

 دخول االتفاق حّيز النفاذ
مانة العامة لإلنرتبول يوما على إشعار األ 11 بعد مروريد ل هذا ا تفاق حّيز النفا  

 بتوقيعأ.
 9المادة 

 تعديل االتفاق
اخلطيُُة الصُُرحية. ويُُد ل هُُذا التعُُديل مُُوو تعُُديل هُُذا ا تفُُاق  وافقُُة الطُُرفني  .0

ُُُز النفُُُا  يف التُُُاريس الُُُذم حيُُُدده الطرفُُُان، ويشُُُكل جُُُزءا   يتجُُُزأ مُُُن هُُُذا  حّي
 ا تفاق.

( األمانة العامُة لإلنرتبُول بُأّم تعُديل يُُد  ل البلديبل  املكتب املركزم الوطين يف ) .9
وصُول إىل ( للxxxعلى هذا ا تفاق ويستدعي تعُديل نطُاق اجقُوق املمنوحُة لُُ )

 املنظومة ومعاملة البيانات فيها أو اآلليات املرتبطة بذلك.
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 01المادة 
 ءنهاء االتفاق

مُُا مل يتفُُُق الطرفُُان علُُُى  ُُُالب  لُُك وبالتشُُُاور مُُُع األمانُُة العامُُُة لإلنرتبُُُول،  .0
مُوو ألّم منهمُا إلوُاء هُُذا ا تفُاق بتوجيُأ إشُعار  طُُي رُذا الشُأن إىل الطُُرب 

 يوما على األقل من تاريس اإللواء. 11اآل ر واألمانة العامة لإلنرتبول قبل 
ُُز النفُُا  إ  .9 بعُُد موافقُُة الطُُرفني  طيُُا علُُى مُُا    يُُد ل إلوُُاء هُُذا ا تفُُاق حّي

 يلي:
( يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات xxxا حتفاظ بالبيانات اليت سجلها ) ( أ

 أو حذفهاا
 (.xxxشرو  إلواء حقوق الوصول واملعاملة املمنوحة لُ ) ( ب

وإثباتا ملا تقّدم، قام الطرفان املذكوران أدناه، املخو ن حسب األصول متثيل املكتب 
(، بتوقيع هذا ا تفاق بنسختني أصليتني، xxx( و)البلدوطين لإلنرتبول يف )املركزم ال

 يف التاريس الوارد خمت توقيع كل منهما.  
عن المكتا المركزي الو ني لإلنتربول 

 (المدينة/البلدفي )

 (اسم الكيانعن )
 

 )ا سم(
 )املنصب(
 __________________________ يف

 )التاريس(

 )ا سم(
 )املنصب(
 __________________________ يف

 )التاريس(
 __________________________ يف

 )املكان(
 __________________________ يف

 )املكان(
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 بيانات اإلنتربولنطاق الوصول المباشر ءلى  واعد 

 ق على الكيانات الو نيةالمطبّ 
 

  اعدة البيانات 
اال  ع على 
 البيانات

 ءدارة البيانات ءدارة البيانات

 الوسيلة الترخيص الوسيلة الترخيص

وثائق السفر 
 المسرو ة والمفقودة

 نعم

  وسيلة التقصي اآليل
 9اإللكرتونية

 فايند ةمنظوم 

 مايند ةمنظوم 

  برجميةI-Batch 

 نعم

  الربيد اإللكرتوين
 لوسيلة التقصي اآليل

 لية الدفع واجلذب  

  برجميةEasyForm 

األعمال الفنية 
 المسرو ة

 نعم

  وسيلة التقصي اآليل
 9اإللكرتونية 

  منظومةI-24/7 (1) 

  موقع اإلنرتبول املأمون
 على الويب

 ساٍر() ير   ال

 اعدة بيانات 
اإلنتربول الدولية 
لصور االستغ ل 
 الجنسي لأل فال

 (2) نعم I-24/7 منظومة  نعم
  برنامم تطبيقي على

 اإلنرتنت

 نعم I-24/7 (1) منظومة  نعم البصمة الوراثية

   بوابة اإلنرتبول
 للبصمة الوراثية

 رسالة عرب منظومة I-

24/7 (3) 

                                                           
(1)
 اجلزء املقيد فقي 
(2)
 لون فقياألشخا  املخوّ  



 

 

 نعم بصمات األصابع 

  وسيلة التقصي اآليل
 9اإللكرتونية 

 منظومة فايند 

 نعم
 (4) دمات الويب 

  رسالة عرب منظومة
I24/7 (3) 

المركبات اآللية 
 المسرو ة

 نعم

  وسيلة التقصي اآليل
 9اإللكرتونية 

 منظومة فايند 

 منظومة مايند 

  برجميةI-Batch 

 نعم

  الربيد اإللكرتوين
لوسيلة التقصي 

 اآليل

 لية الدفع واجلذب  

  برجميةEasyForm 

الوثائق اإلدارية 
 المسرو ة

 نعم

  وسيلة التقصي اآليل
 9اإللكرتونية 

 منظومة فايند 

 منظومة مايند 

  برجميةI-Batch 

 نعم

  الربيد اإللكرتوين
لوسيلة التقصي 

 اآليل

 لية الدفع واجلذب  

  برجميةEasyForm  

منظومة ءديسون 
 لوثائق السفر

 نعم

  منظومةI-24/7 (1) 

  موقع اإلنرتبول املأمون
 على الويب

 ) ير ساٍر(  ال

منظومة اإلنتربول 
 للمعلومات الجنائية 

 نعم

  وسيلة التقصي اآليل
 9اإللكرتونية 

 منظومة فايند 

  منظومةI-24/7 (1) 

  برجميةI-Batch 

 ) ير ساٍر(  ال

 اإلنتربول منظومة
 سج ت إلدارة

 المحظورة األسلحة
 نعم I-24/7منظومة   نعم

  برنامم تطبيقي على
 اإلنرتنت

                                                                                                                                         
(3)
 رسالة موجهة إىل األمانة العامة 
(4)
 9101 يف عام دمات توفرت  
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أثرها  وا تفاء
(iARMS) 

جدول اإلنتربول 
المرجعي لألسلحة 

 النارية
 نعم

  منظومةI-24/7 

  موقع اإلنرتبول
املأمون على 

 الويب

 سار  غري   ال

شبكة اإلنتربول 
للمعلومات المتصلة 

 بالمقذوفات
 شبكة  اصة  نعم شبكة  اصة  نعم

مكتبة اإلنتربول 
الر مية لحفظ 

التنبيهات الصادرة 
  بش ن وثائق السفر

Dial-Doc 

 نعم

  منظومةI-24/7 

  موقع اإلنرتبول
املأمون على 

 الويب

 نعم
  برنامم تطبيقي على

 اإلنرتنت
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 1الملحق 
 نموذج
 

 ءشعار األمانة العامة
 

 إجراءات اإلشعار -: حقوق الوصول اجلديدة املمنوحة لكيان وطين املوألو 
 

 :التاريس

 رسالة تعميمية
 المرجع:

اسُُم ( إبُُال  األمانُُة العامُُة لإلنرتبُُول بأنُُأ مُُنا )البلُُديُُود املكتُُب املركُُزم الُُوطين يف )
اتفُاق ’’( حقوقا جديدة للوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات، عقُب إبُرام الكيان
( بشُأن الوصُول اسُم الكيُان( و)املدينة/البلُداملكتب املركُزم الُوطين لإلنرتبُول يف )بني 

نصُُُو  (، وفقُُُا لإلجُُُراءات املالتُُُاريسيف )‘‘ املباشُُُر إىل منظومُُُة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات
 من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات. 90عليها يف املادة 

( حق الوصول املباشر إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات بوصفأ  اسم الكيانوقد ُمنا )
من نظام اإلنرتبول ملعاملة البيانات.  (2)0كيانا وطنيا، وفقا للتعريف الوارد يف املادة 

( اول قانونا توفري  دمات  ات منفعة عامة يف إطار إنفا  القانون اسم الكيانو)
 (.جز ألهداب الكيان وأنشطتأوصف مو (، ويضطلع  همة )البلداجلنائي يف )

ُُُُُُنا ) ُُُُُُانوقُُُُُُد ُم ُُُُُُول اسُُُُُُم الكي ُُُُُُة إىل منظومُُُُُُة اإلنرتب ( حقُُُُُُوق الوصُُُُُُول املباشُُُُُُر التالي
 للمعلومات:
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 ( خُمذب البنود غري الضرورية) اال  ع على البيانات 

 
 
 
 

 

 البنُُُُُُود غُُُُُُري خُمُُُُُُذب )مثُُُُُُل التسُُُُُُجيل والتحُُُُُُدي  واجُُُُُُذب( ) ءدارة بياناتدددددده
 ( الضرورية

 

 

 

 

 

 

 ( حصرا.الورد( البيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات لُ )اسم الكيانيعامتل )

إدارة حقوق  ](اسم الكيان)[)أو...(  ](البلداملكتب املركزم الوطين يف )[يتوىل 
 للمعلومات اليت مُتنا للمستخدمني املخولني.الوصول الفردية إىل منظومة اإلنرتبول 

اسم ويصبا بالتايل الرت ي  بالوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات املمنوح لُ )
  (.التاريسيوما من تاريس هذا اإلشعار، أم يف ) 11( فعليا بعد الكيان

 وسيلة الوصول  اعدة البيانات

  

  

  

  

 وسيلة الوصول  اعدة البيانات
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 2الملحق 

 نموذج
 

 ءشعار سائر المكاتا المركزية الو نية والكيانات الدولية
 

 إجراءات اإلشعار -: حقوق الوصول اجلديدة املمنوحة لكيان وطين املوألو 

 :التاريس
 

 رسالة تعميمية
 المرجع:

سُائر املكاتُُب املركزيُة الوطنيُة والكيانُُات ( إبُال  بلُداليُود املكتُب املركُزم الُُوطين يف )
( حقوقُُُُُا جديُُُُُدة للوصُُُُُول إىل منظومُُُُُة اإلنرتبُُُُُُول اسُُُُُم الكيُُُُُانبأنُُُُُأ مُُُُُنا )الدوليُُُُُة 

ُُُُُُُُرام  ُُُُُُُُول يف ’’للمعلومُُُُُُُُات، عقُُُُُُُُب إب ُُُُُُُُب املركُُُُُُُُزم الُُُُُُُُوطين لإلنرتب اتفُُُُُُُُاق بُُُُُُُُني املكت
( بشُُُُُُُُأن الوصُُُُُُُُول املباشُُُُُُُُر إىل منظومُُُُُُُُة اإلنرتبُُُُُُُُول اسُُُُُُُُم الكيُُُُُُُُان( و)املدينة/البلُُُُُُُُد)

مُُُن نظُُُام  90عليهُُُا يف املُُُادة نصُُو  (، وفقُُُا لإلجُُُراءات املالتُُُاريسيف )‘‘ للمعلومُُات
 اإلنرتبول ملعاملة البيانات.

( حُق الوصُول املباشُر إىل منظومُة اإلنرتبُول للمعلومُات بوصُفأ  الكيان اسموقد ُمنا )
مُُُُُن نظُُُُُام اإلنرتبُُُُُول ملعاملُُُُُة  (2)0كيانُُُُُا وطنيُُُُُا، وفقُُُُُا للتعريُُُُُف الُُُُُوارد يف املُُُُُادة مُُُُُن 

 البيانات.

( اُُّول قانونُُا تُُوفري  ُُدمات  ات منفعُُة عامُُة يف إطُُار إنفُُا  القُُانون اسُُم الكيُُانو)
 (.وصف موجز ألهداب الكيان وأنشطتأهمة )(، ويضطلع  البلداجلنائي يف )
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ُُُُُُنا ) ُُُُُُانوقُُُُُُد ُم ُُُُُُول اسُُُُُُم الكي ُُُُُُة إىل منظومُُُُُُة اإلنرتب ( حقُُُُُُوق الوصُُُُُُول املباشُُُُُُر التالي
 للمعلومات:

 ( خُمذب البنود غري الضرورية) اال  ع على البيانات 

 

 

 

 

 
 ُُُُُل التسُُُُُجيل والتحُُُُُدي  واجُُُُُذب( ) ءدارة بياناتددددده ُُُُُود غُُُُُري )مث خُمُُُُُذب البن

 ( الضرورية

 
 
 
 
 
 

 

 ( حصرا.الورد( البيانات يف منظومة اإلنرتبول للمعلومات لُ )اسم الكيانيعامتل )و 

اسم ) ويصبا بالتايل الرت ي  بالوصول إىل منظومة اإلنرتبول للمعلومات املمنوح لُ
 (.التاريسيوما من تاريس هذا اإلشعار، أم يف ) 11( فعليا بعد الكيان

  

ولالوص وسيلة  اعدة البيانات  

  

  

  

  

ولالوص وسيلة  اعدة البيانات  
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 رسالة التزام

 أنا املوقع أدناه،
__________________________________________
__________________________________________ 

 املعين()ا سم الشخصي، وا سم العائلي، واملنصب يف اجلهاو الوطين املخوّل 
 اّول حبسب األصول متثيل

__________________________________________ 

 )اسم اجلهاو الوطين املخوّل املعين(
 الكائن يف

__________________________________________ 

 )عنوان اجلهاو الوطين املخوّل املعين(
 أُحيي علما بأن

__________________________________________ 

 )اسم اجلهاو الوطين املخوّل املعين(
 املتصلة باملقذوفاتللمعلومات  اإلنرتبوليوافق على التعاون يف إطار شبكة 

 لإلنرتبول يف املكتب املركزم الوطينولذا أعلتم 
__________________________________________ 



 

 56الصفحة | 

 )البلد(
 بأن

__________________________________________ 

 (اجلهاو الوطين املخوّل املعين)اسم 
__________________________________________ 

الُُُيت وقعُُُُت عليهُُُا يوافُُُق،  وجُُُب هُُُذه الرسُُُالة، علُُُى شُُُرو  اإلنرتبُُُول العامُُُة املرفقُُُة 
 باألحرب األوىل، وعلى النصو  اليت خميل إليها هذه الشرو .

 يفللمعلومات املتصلة باملقذوفات  اإلنرتبولاملعنية بشبكة وتضم جهات ا تصال 
__________________________________________ 

 (اجلهاو الوطين املخوّل املعين)اسم 

 كال من:

 . )ا سم الشخصي، ا سم العائلي، املنصب، تفاصيل ا تصال(0

 املنصب، تفاصيل ا تصال()ا سم الشخصي، ا سم العائلي، . 9

 ُحرِّر يف ____________ بتاريس _________________

 التوقيع:

 ا سم الشخصي، ا سم العائلي، املنصب:

 ________الضميمة: الشرو  العامة اليت وُقِّعت باألحرب األوىل حبسب األصول
 )ا سم الشخصي وا سم العائلي( _________________________
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يتعين ءرسال هدذ  الوثيقدة  بعدد ءمضدائها والتو يدع عليهدا بداألحر  األولدى بحسدا 
المعندي  الدذي يحيدل بددور  نسدخة مو عدة  المكتا المركزي الدو نياألصول  ءلى 

 .األمانة العامةمنها ءلى 
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 المتصلة بالمقذوفاتاللجنة التوجيهية المعنية بشبكة اإلنتربول للمعلومات 

اللجنُة هُي  املتصلة باملقذوفاتاللجنة التوجيهية املعنية بشبكة اإلنرتبول للمعلومات  إن
 .بدور اللجنة العاملة  ا تضطلعإىل اليوم التأسيسية للشبكة املذكورة و  تزال 

موظفُُُو املكاتُُُب  و  سُُُيماوتضُُُم اللجنُُُة أشخاصُُُا  وم ا تصاصُُُات متعُُُددة جُُُدا 
ُُُا مجُُُع البيانُُُات  ُُُذين لُُُديهم صُُُلة وثيقُُُة بتكنولوجي ُُُو املختُُُربات ال املركزيُُُة الوطنيُُُة وفني

شُُُُُركة و األعضُُُُاء أعضُُُُُاء اللجنُُُُة إىل البلُُُُُدان . وينتمُُُُي املتصُُُُلة باملقُُُُذوفات وخمليلهُُُُُا
ك تكنولوجي  .واإلنرتبول فورنست

للجنُُة يف األسُُد املتينُُُة العمُُل الشُُاق والتفُُاين واملثُُابرة الُُيت أبُُداها أعضُُاء ا ويتجّسُُد
الُُُيت تقُُُوم عليهُُُا الشُُُبكة، وسُُُوب تسُُُتمر الشُُُبكة يف  سُُُيدها إ  هُُُي تنمُُُو وتتطُُُور 

  .لتصبا أداة حيوية من أدوات مكافحة اجلرمية الدولية
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 الفصل الثالث

 كيفية اشتغال شبكة اإلنتربول للمعلومات المتصلة بالمقذوفات
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 دليل استخدام الشبكة

هذا القسم من دليل املستخدم اص  لإلجابة على األسئلة الفنية واإلجرائية بشأن  
ملزيد من املعلومات عن . وللحصول على اكيفية التنقل دا ل الشبكة على حنو فعال

® تكنولوجيا
IBISذه التكنولوجيا. ، يرجى الرجو  إىل دليل املستخدم  
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 أفضل الممارسات إلجراء مقارنات في الشبكة

 معلومات أساسية

إن العنصُُُُر األساسُُُُي الُُُُذم يسُُُُهل تبُُُُادل البيانُُُُات الدوليُُُُة ألُُُُمن شُُُُبكة اإلنرتبُُُُول 
IBIS  ُادوم املقارنُة هُو املتصُلة باملقُذوفاتللمعلومات 

ففُي كُل املقُام يف اإلنرتبُول.  ®
بشُُُكل شُُفاب   ُمهُُُد سُُري العمُُُل اليُُومي يف املختُُُرب  مسُُاء، تُنقُُل إىل هُُُذا اخلُُادوم

IBISاملضيف البيانات املستنسخة من منظومات 
®
 TRAX-3D™ لدى أعضاء الشُبكة .

الدويل املتزايد باطراد لصور املقذوفات بُات يشُّكل نوعُا مُن قاعُدة ‘‘ املستود ’’وهذا 
دان غُُُري املشُُُاركة وكُُُذلك للبلُُُ -بيانُُُات عمالقُُُة ميكُُُن للبلُُُدان املشُُُاركة يف الشُُُبكة 

 ويُرجع  ادوم املقارنُة. تقّصيها بسهولة عرب الشبكة املذكورة -فيها، ولكن بدرجة أقل 
نتُُُائم هُُُذه املقارنُُُات الدوليُُُة إىل املواقُُُع الُُُيت صُُُدرت عنهُُُا التقصُُُيات، حيُُُ  ميكُُُن 

 .خلرباء األسلحة النارية امل هلني مقارنة الصور بالعني اعردة

IBIS) لتجميُُُع البيانُُُات DCXيُُُة ويُُُوفر اإلنرتبُُُول أيضُُُا  ل
®
 Data Concentrator)  

 ا ستفادة من عضويتها يف الشبكة.أقل عمل عبء كخيار يتيا للبلدان اليت لديها 

 الشروع في تقص عبر الشبكة

ُُر حاليُُا عمليُُات تقصُُي  للحُُد مُُن إجهُُاد سُُري العمُُل يف املختُُربات ويف الشُُبكة، تباش 
بقضددية معينددة  ن تكددون بياندات االسددتخبار المتصددلة بددويوصدى بشدددة . الشُبكة يُُدويا

 .هي الدافع لتقصي الشبكة من أجل مقارنة البيانات

اليت ينبوي أن تدفع املسُتخدمني  ،واألمثلة على بيانات ا ستخبار املتصلة بقضية معينة
إىل تقصُُي الشُُبكة علُُى الصُُعيد الُُدويل ملقارنُُة البيانُُات هُُي، علُُى السُُبيل الُُذكر   

 لتالية:اجصر، ا
  ُُُا بلُُُده مشُُُارتك يف إ ا كُُُان املُُُتهم املعتقُُُل وحبووتُُُأ سُُُالح نُُُارم مواطنُُُا أجنبي

 الشبكةا
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  إ ا كُُان لُُديكم معلومُُات اسُُتخبار تفيُُد بُُأن املُُتهم اجتُُاو يف اآلونُُة األ ُُرية
 حدود أحد البلدان املشارتكة يف الشبكةا

  مشُُارتك يف إ ا كانُت املركبُة املرتبطُُة بسُالح نُُارم خممُل لوحُُة أجنبيُة مُُن بلُد
 الشبكةا

  إ ا كُُُان لُُُديكم معلومُُُات اسُُُتخبار تفيُُُد بُُُأن املركبُُُة اجتُُُاوت حُُُدود بلُُُد أو
 أكثر من البلدان املشارتكة يف الشبكةا

 إ ا كانت الضحية مواطنا أجنبيا بلده مشارتك يف الشبكةا 

  إ ا مل يكُُن وجُُود السُُالح النُُارم يف بلُُدكم قانونيُُا وكانُُت لُُديكم معلومُُات
أحُد البلُدان املشُارتكة يف الشُبكة أو كُان أحُد هُذه البلُدان منشُأ بأنأ ُمرِّر يف 

 لأا

  إ ا كانت   رية السالح النارم غري متوفرة عادة يف بلدكم بُل يف بلُد مشُارتك
 .يف الشبكةا اخل

  با تصار، ينبوي تقصي الشُبكة ملقارنُة البيانُات إ ا تُوفرت للمحقُق أو خلبُري
إىل أن السُُُُالح النُُُُارم، أو املركبُُُُة املقُُُُذوفات أّم معلومُُُُات اسُُُُتخبار تشُُُُري 

املرتبطة بأ، أو املُتهم، أو الضُحية، أو أّم ممتلكُات أ ُرى مرتبطُة باجلرميُة قُد 
 سافرت أو نُقلت عرب اجدود املشرتكة مع البلدان املشارتكة يف الشبكة.

وكمُُا أن العنصُُر اجاسُُُم يف الشُُبكة هُُُو التعُُاون بُُُني أعضُُائها علُُُى الصُُعيد الُُُدويل،  
بُُد مُن قيُُام التعُاون نفسُُأ بُني أجهُُزة إنفُا  القُُانون دا ُل البلُُد املشُُارتك يف كُذلك   
ليد من غري املألوب أن يتضمن البلد الواحد عددا من أجهُزة إنفُا  القُانون . فالشبكة

املتخصصُُُة الُُُيت يتُُُوىل كُُُل منهُُُا املسُُُ ولية عُُُن جمُُُال حمُُُدد مُُُن قبيُُُل  ايُُُة اجُُُدود أو 
ويتمثل أحد العوامل املشرتكة بُني هُذه .  ار بالبشراجلمارك أو هتريب املخدرات أو ا 

ُُق  األجهُُزة يف أن األسُُلحة الناريُُة هُُي األداة الُُيت يسُُتخدمها مجيُُع اعُُرمني الُُذين حيقَّ
يف الشُُُُبكة وإجنُُُُاو عمليُُُُات التحقيُُُُق الدوليُُُُة يف . وإلجنُُُُاح عمليُُُُات البحُُُُ  بشُُُُأ م

ى بّينُُُة مُُُن إمكانيُُُات أن تكُُُون هُُُذه األجهُُُزة املتخصصُُُة علُُُ  بُُُد األسُُُلحة الناريُُُة، 
فهذه املعرفة ستتيا لألجهُزة املُذكورة . إجراء التقصيات على الصعيد الدويل يف الشبكة

وباإلألُُُافة إىل  لُُُك، تضُُُمن . إجُُُراء التقصُُُيات مسُُُتعينة الربهتُُُا الوطيُُُدة يف التحقيُُُق



 

 63الصفحة | 

هُُذه األجهُُزة خمقيُُق معُُد ت أعلُُى مُُن النجُُاح مُُن  ُُالل تقصُُي بيانُُات بلُُدين أو 
دان املشارتكة يف الشبكة يُعر ب بوجُود روابُي بُني املنظمُات أو اعموعُات أكثر من البل
 .اإلجرامية فيها

 المتصلة بالمقذوفاتأعضاء شبكة اإلنتربول للمعلومات 
 ملباشرة تق  يف الشبكة، يتعني على املستخدم تنفيذ اخلطوات التالية:

IBISيف شاشة تصفا  .0
® MATCHPOINT+™ ،انُة  تبُني IBIS

ود والُدليل الُذم تُ ®
 استخدامأ كدليل مرجعي يف طلب املقارنة.
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 Manual Correlation Request ا رتبالزر األمين على الدليل املرجعي مث  انقر .9
 )طلب مقارنة يدوية(.
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)طلُُب املقارنُُة( وتظهُُر فيهُُا اخليُُارات  Correlation Requestتظهُُر عندئُُذ صُُفحة 
 اخليارات هي نفسها اليت ُتستخدم يف طلب مقارنة  لية.احملددة مسبقا. وهذه 

 

 

 يُُُُُار أو أكثُُُُُر  ُُُُُذا الطلُُُُُب احملُُُُُدد، مُُُُُن قبيُُُُُل عُُُُُدِّل  لُُُُُك،  كإ ا طُلُُُُُب منُُُُُ .1
Occurrence Range  نطُُُُُُُاق تُُُُُُُاريس اجُُُُُُُاد ( أو(Caliber Range  نطُُُُُُُاق(
 عيار السالح النارم(.

)ا تيُُار مواقُُع املقارنُُة( يف الزاويُُة  Correlation Sites Selection انُُة  ا ُُرت .1
 العليا اليمىن.
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 )إطالق العملية(. Generateنقر على ور ا .2
)ا تيار مواقع املقارنة( وتعرد مجيع  Correlation Sites Selectionتظهر نافذة 

 األجهزة املشاركة يف الشبكة.
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أحُد األجهُزة لرؤيُة نقر على عالمة اجلمع )+( قرب اسم ا لك،  إ ا طُلب منك .1
 املواقع العائدة لأ.
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  در اإلشارة إىل أّن باإلمكان ا تيار جهاو واحد فقي لكل طلب مقارنة.

 

مُن مواقُع املقارنُة علُى سُبيل  Hendonفإ ا ا تري  ادوم املقارنة التُابع لشُبكة جهُاو 
األ ُُُُرى متعُُُُذرا. فُُُُإ ا أراد املسُُُُتخدم تقصُُُُي  املثُُُُال، لبُُُُات د ُُُُول أّم مُُُُن اخلُُُُوادمي

تعُُني عليُُأ توجيُُأ طلُُب مقارنُُة يدويُُُة  ،البيانُُات لُُدى أكثُُر مُُن بلُُد أو جهُُاو أجنُُُيب
 لكل من هذه األجهزة أو البلدان.

 إلطالق عملية املقارنة يف الشبكة.( OK) على ور املوافقة انقر .5
قارنُُُة. وبعُُُد إجنُُُاو املقارنُُُة، يظهُُُر الطلُُُب اجلديُُُد للُُُدليل املرجعُُُي يف نافُُُذة طلبُُُات امل

 كما يشاء.املعتادة  ميكن للمستخدم استعراد النتائم بالطريقة 
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 مفصولة الشبكةعندما تكون شعار اإل
أو عنددما يعداد  مفصدولة عدن اإلنترند الشدبكة  ونعندما تك برتوكول لإلشعارُوألع 

عُُُُرب عُُُُن الوألُُُُع  منتظمددددة المسدددتجدات بصددددورة. وميكُُُُن اجصُُُُول علُُُُى هوصدددلها بدددد
ك تكنولوجي.  ا تصال بقسم الدعم الفين يف شركة فورنست
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 تاريخ الحادث مجهوالاإلجراء الذي يتعين اتباعه عندما يكون 

 معلومات أساسية

( املسُُُُُتخدم عنُُُُد تسُُُُُجيل قضُُُُية مُُُُُا يف منظومُُُُُة تُُُُاريس اجُُُُُاد إن تُُُُاريس اجُُُُُاد  )
IBIS

®
 TRAX-3D™  يضُُطلع بُُدور هُُام يف خمديُُد كيفيُُة تقصُُي قاعُُدة بيانُُات الشُُبكة

. ويسُُُُُرم  لُُُُُك علُُُُُى تُُُُُاريس اجُُُُُاد  بالنسُُُُُبة املقُُُُُذوفات والظُُُُُروب الفارغُُُُُةملقارنُُُُُة 
 قُُُرائن/للملفُُُاتالُُُذم تنطلُُُق منُُُأ عمليُُُة املقارنُُُة، وبالنسُُُبة  يدددةالمرجع القرينُُُة/للملُُُف
 اليت يقار ن را. االختبار

 نو  الواقعة يف القضية املعنية. وخيتلف تاريس اجاد  با تالب

بالنسبة للكثُري مُن أنُوا  اجلُرائم علُى سُبيل  - ءذا كان الس ح ال يزال مفقودا .0
ينبغدددي أن يكددددون تددداريخ الحددددادث هدددو التدددداريخ الدددذي ارتكبدددد  فيدددده  -املثُُُال 
. فعنُُدما يكُُون الُُدليل علُُى نُُو  اجلرميُُة هُُو مرجُُع املقارنُُة ألن السُُالح الجريمددة

  بدل  يزال مفقودا، يوطي تقصُي قاعُدة البيانُات تُواريس وقُو  اجُاد  احملتملُة 
 .وبعد  ةاملرجعي القرينةتاريس 

 

 اليوم تاريس اجاد  السجالت القدمية
رمُُي إلجُراء ا تبُارات  -وموجُودا يف أحُد املختُربات  ءذا كدان السد ح ماصداَدرا .9

ينبغدي أن يكدون تداريخ الحدادث هدو التداريخ الدذي سادحا  -على سبيل املثال 
  تبُار  ةمرجعيُ قرينُةغري أّن التقصُي يف إطُار مقارنُة  فيه الس ح من التداول.
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رم مل تُاريس اجُاد  ألن السُالح النُا  بدليتناول فقُي اجلُرائم الُيت ارُتكبُت رمي 
 يعد قيد التداول بعد تاريس اجصول على الدليل.

 

 

 اليوم تاريس اجاد  السجالت القدمية
 

قُد ُعثُر عليهُا وكُان تُاريس اجلرميُة جمهُو ، املقذوفات والظروب الفارغة إ ا كانت  .1
 بصورة متسقة.معاملتها   بد من 

 اإلجراء الذي يتعين اتباعه
جرميُة غُري معُروب، أن حيُاول تُاريس ارتكُاب  يكون فيهامن املهم، بالنسبة ألم قضية 

ُُُأ،  ُُُا يف حُُُدود املُُُوارد املتاحُُُة لدي ُُُاريس اجُُُاد  املناسُُُب منطقي ُُُان ت املسُُُتخدم أو  تبي
سُُواء أكانُُت خمقيقيُُة )مُُع حمققُُني( أو علميُُة )مُُن  ُُالل اتُُرب للبحُُو (. وإ ا تعُُذر 

تُُاريس افرتاألُُي. ك 0/0/0951قُُاطع، فيوصُُى باسُُتخدام تُُاريس اجُُاد  بشُُكل  خمديُُد
فُذلك يضُمن أن تبحُ  عمليُة املقارنُة أقُُدم السُجالت املتاحُة وتقلُل مُن احتمُُا ت 

كفيُل تواريس اجواد  اعهولُة  هذا التاريس كمعيار ل. واستخدام فقدان مطابقات حمتملة
 .بتوفري ا تساق بني مجيع البلدان املشارتكة يف الشبكة

ا فرتاألُُُي عنُُُدما تُُُاريس اجُُُاد  لتحديُُُد ايل اتبُُُا  اإلجُُُراء التُُُعلُُُى املسُُُتخدم يتعُُُني 
 .الفعليتاريس اجاد  يتعذر 
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 ™IBIS® BRASSTRAX-1D دا ُُُل منظومُُُة )أألُُُف  انُُُة( Add Caseيف مربُُُّع  .0
املعلومات املناسُبة وألُع إشُارة يف  انُة ، سجِّل ™IBIS® BULLETTRAX-1D أو

 .تاريخ الحادثا  تيار يف حقل 
 

 

 .تلقائيا يف حقل تاريس اجاد  عند وألع إشارة يف  انة ا  تياريظهر التاريس اجايل 

على لوحة املفاتيا هُي يف وألُع التشُويل وانقُر  Num Lockتأكد من أن وظيفة  .9
علُُُى يسُُُار الُُُرقم األول يف حقُُُل تُُُاريس اجُُُاد ، مث األُُُوي علُُُى لوحُُُة مفُُُاتيا 

 :األرقام واألسهم لتسجيل التسلسل التايل
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 التعليقات، ا كر أن تاريس اجاد  مل يكن معروفا.يف حقل  .1

 

إىل حجُُُب هُُُذه التعليقُُُات بينمُُُا مُُُرم خمميلهُُُا إىل  تنظيُُُف البيانُُُاتسُُُت دم عمليُُُة 
 تبُُع لُُأي ُُادوم املقارنُُة يف الشُُبكة، ولكُُن اسُُتخدامها سُُيكون ممكنُُا يف اجلهُُاو الُُذم 

 .املستخدم

ُُر البحُُ  دا ُُل قاعُُدة البيانُُات مُُن  العمُُل  IBIS الُُذم بُُدأ يف نظُُام اليددوم األوليباش 
 .حتى اليوم

 

 اليوم 0951كانون الثاين/يناير   0
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 عملية سبك األدلةالطريقة المعتمدة ل

 مقدمة

تقنيُُُات مُُُزيم مُُُن بعُُُ   صُُُيوة م قتُُُة مسُُُتمدة مُُُنإن أفضُُُل املمارسُُُات التاليُُُة هُُُي 
 تكنولوجيُُُُاالتحقُُُُق مُُُُن متاشُُُُيها مُُُُع األكثُُُُر شُُُُيوعا اليُُُُوم، وقُُُُد جُُُُرى سُُُُبك األدلُُُُة 

 (.IBIS)املنظومة املتكاملة لتبيان املقذوفات 

إحُُدى اجلُُرائم املتصُُلة ب( املقُُذوفات والظُُروب الفارغُُة) املسُُبوكةاألدلُُة ميكُُن إرسُُال و 
مُُن األدلُُة األصُُلية إلجُُراء املقارنُُات األ ُُرى بُُد  البلُُدان يف إىل السُُلطات القضُُائية 

اجفُُاظ علُُى ويتُُيا هُُذا اإلجُُراء  .وإقامُُة الصُُالت مُُع جُُرائم تتُُوفر بشُُأ ا أدلُُة مماثلُُة
سلسُلة األدلُة األصُلية ومتكُُني اتُربات األدلُة اجلنائيُة مُُن تُوفري أدلُة قّيمُة للتحقيقُُات 

اتسُُاق  املُُذكورة يف مُُا يلُُي لتعزيُُزوقُُد ُوألُُعت أفضُُل املمارسُُات . الُُيت  ريهُُا الشُُرطة
 سُُُتخدامها يف شُُُبكة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات  املتصُُُلة باملقُُُذوفاتوجُُُودة املسُُُبوكات 
 .املتصلة باملقذوفات

املعُُروب أيضُُا باسُُم . والسُُبك املُُزدو ، ويضُُطلع سُُبك األدلُُة بُُدور مهُُم يف الشُُبكة
، هُُُو عمليُُُة تُُع ُُُد يف إطارهُُُا نسُُُس طبُُُق األصُُُل املتصُُُلة باملقُُُذوفاتاستنسُُُاخ األدلُُُة 

وميكُُُُن . م التُُُُدقيق اعهُُُُرمتصُُُُمد أمُُُُا املتصُُُُلة باملقُُُُذوفاتعاليُُُُة اجلُُُُودة عُُُُن األدلُُُُة 
ُُُُة  ُُُُدان األعضُُُُاء يف الشُُُُبكة إرسُُُُال األدل إىل سُُُُائر  املتصُُُُلة باملقُُُُذوفاتاملسُُُُبوكة للبل

وميكُُُُن . البلُُُدان املشُُُاركة للمقارنُُُة وا سُُُتعراد بُُُني األقُُُران وا  تبُُُار ملراقبُُُة اجلُُُودة
الُُيت  للبلُُدان غُُري األعضُُاء يف الشُُبكة الُُيت لُُيد لُُديها نظُُام  يل لتبيُُان املقُُذوفات، أو

، املشُُاركة يف الشُُبكة باسُُتخدام أسُُلوب IBISلُُديها تكنولوجيُُا أ ُُرى غُُري تكنولوجيُُا 
 .السبك املزدو 

 
 معلومات أساسية

املقُُُُُذوفات والظُُُُُروب ميكُُُُُن اسُُُُُتخدام أسُُُُُلوب السُُُُُبك املُُُُُزدو  إلعُُُُُداد نسُُُُُس عُُُُُن 
 .الفارغة،  ات مستوى ونوعية يصمدان أمام التدقيق اعهرم
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فاحصُُو األسُُلحة الناريُُة، تارخييُُا، مُُواد وأسُُاليب وتقنيُُات اتلفُُة مُُن السُُبك،  جُُّرب
ُُُُُى . بُُُُُدرجات متفاوتُُُُُة مُُُُُن النجُُُُُاح اجُُُُُل األمثُُُُُل  (RTV)وقُُُُُد وفُُُُُّر السُُُُُليكون املقسَّ

الفارغُُة والعالمُُات اعهريُُة الُُيت يرتكهُُا عليهُُا إطُُالق  املقُُذوفات والظُُروب ستنسُُاخ 
األدلُُُُة اجلنائيُُُُة ا ولنُُُُدم )حاليُُُُا معهُُُُد األدلُُُُة اجلنائيُُُُة ا ولنُُُُدم( اتُُُُرب . ومّهُُُُد النُُُُار

املُُزدو  يف السُبك الطريُق أمُام تكنولوجيُا ا خمُادم للشُرطة اجلنائيُة يف أملانيُا كتُب املو 
ُُُة ملعاهُُُد األدلُُُة اجلنائيُُُة. وتسُُُتخدم ال*شُُُكلها اجُُُايل تقنيُُُة  (ENFSI) شُُُبكة األوروبي

 .رات متسقة للكفاءةمماثلة لتكي تستحد  ألعضائها ا تبا

* AFTE Journal 9115،  ريُُُف عُُُام 1، العُُُدد 19، اعلُُُد ،’’ Castings of 
Complex Stereometric Samples for Proficiency Tests in Firearm and 

Tool Mark Examinations‘‘ بقلُم ،Alfons Koch وHorst Katterwe ،كتُب امل
 .ا خمادم للشرطة اجلنائية يف أملانيا

 المزدوج السكعملية 
ُُُة علُُُى مُُُرحلتني تقتضُُُي أو  صُُُنع قالُُُب مُُُن السُُُليكون  السُُُبك أو للمقُُُذوب عملي

 .امالراتنم يف هذا القالب  ستنسا هصب مث الظرب الفار  

املُُُُزدو ، اتبُُُُع اإلجُُُُراءات القياسُُُُية املعتمُُُُدة يف اتُُُُربك  السُُُُبكقبُُُُل البُُُُدء يف عمليُُُُة 
 :املتعلقة  ا يلي

  البصُُُمة الوراثيُُُة، البصُُُمات الكامنُُُة، فحُُُ  اآلثُُُار علُُُى مكونُُُات الُُُذ رية
 .متصلة باملقذوفاتاملستعملة للحصول على أدلة 

 

 عينات حقيقية

 

 طبق األصلعينات 
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  ومكونات الذ رية املستعملة املتصلة باملقذوفاتوألع العالمات على األدلة. 

  املزدو  السبكخمضريا لعملية  املتصلة باملقذوفاتتنظيف األدلة. 

  املتصلة باملقذوفاتتصوير األدلة. 

الفارغُُُة  املقُُُذوفات والظُُُروب وينبوُُُي اختُُُا  مجيُُُع التُُُدابري الالومُُُة للحفُُُاظ علُُُى قيمُُُة 
 .املزدو  السبككأدلة قبل البدء يف عملية 

 السبكتقنيات 
 الفار ة المقذوفات والظرو تحضير 

كماشة حادة املنقار أو كماشُة ناعمُة الفكُني )لتقُومي الشُظايا  :األدوات الالومة
 اجادة يف الرصاصات التالفة(

 للتثبيت(مق  )

 مسد  غراء وغراء )لصنع القالب(

 (ماسحات قطنية )للتنظيف :املواد الالومة

قطُُع فلُُني صُُورية، مسُُامري  شُُبية، صُُع لُُز ، صلصُُال لصُُنع 
 للتثبيت(القوالب )

 للتثبيت(قاعدة  شبية، قاعدة بالستيكية أو قاعدة كوب )

صُُُندوق مُُُن البالسُُُتيك الصُُُلب علبُُُة بالسُُُتيكية، كُُُوب، أو 
  و حجم مناسب )صندوق قالب السبك(

أسُيتون، ميثُانول، كحُُول للفُرك أو مُواد التنظيُُف الُيت خمُُددها  :املستحضرات الالومة
 إجراءات اتربكم )للتنظيف(

 أو مُُادة مشُُارة‘‘ سُُوبر غلُُو’’غُُراء سُُريع املفعُُول مُُن ماركُُة 
(cyanoacrylate) ر ا  من ماركُة  ومادة مسّرعة ملفعول الوراء(

 للتثبيت() ‘‘(ويب كيكر’’
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 التنظيف

، و  املقُُُذوبوفقُُا لإلجُُُراءات املعتمُُُدة يف اتُُُربك، انُُُز  بعنايُُة شُُُديدة أّم  ثُُُار عُُُن 
سيما األوساخ واألشياء/املواد اخلارجية وسوائل اجلسم وامللوِّثات، باسُتخدام ماسُحات 

املسُتخدم للفُرك أو مُواد التنظيُف قطنية موموسة يف األسيتون أو امليثانول أو الكحول 
 اليت حيددها املخترب.

باسُُُُتخدام القاعُُُُدة التالفُُُُة إلبعادهُُُُا عُُُُن  املقُُُُذوفاتينبوُُُُي تقُُُُومي الشُُُُظايا اجُُُُادة يف 
الكماشة اجادة املنقُار أو الكماشُة الناعمُة الفكُني )أو إوالُة هُذه الشُظايا أل ُا ميكُن 

ُُُم( ُُُذم يتعُُُني نُُُب الشُُُظية . وبشُُُكل عُُُام، يكُُُون جاأن تضُُُر بالقالُُُب بشُُُكل دائ ال
احُُُذروا مُُُن . و  حيتُُوم عُُُادة أم عالمُُُات تعريُُف حانُُُة املقُُُذوبتقوميُُأ يف مقدمُُُة 

إ ا مل تتُُُوفر كماشُُُة ناعمُُُة و )تقُُُومي الشُُُظايا. عنُُُد  املقُُُذوبإألُُُافة  ثُُُار جديُُُدة إىل 
الفكُُُُني، يُنصُُُُا بتوطيُُُُة رأ  الكماشُُُُة اجُُُُادة املنقُُُُار بأنابيُُُُب بالسُُُُتيكية تُُُُنكم  

 عدم إألافة  ثار جديدة إىل األدلة(. باجرارة، من أجل
 
 
 

 بعد قبل

 المقذو ءلصاق 
 اجلديدة: للمقذوفات

  املقذوبملم وقطره أصور قليال من قطر  01ا رت مسمارا  شبيا طولأ حنو. 

  باسُُُتخدام الوُُُراء السُُُريع املفعُُُول )أو مُُُادة مشُُُارة( واملُُُادة املسُُُّرعة ملفعُُُول
صلصُُُال  باملسُُُمار اخلشُُُيب بواسُُُطة الشُُُمع اللُُُز  أو املقُُُذوبالوُُُراء، ألصُُُق 
 صنع القوالب.
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  عموديا بالقاعدة البالستيكية واملقذوبثّبت املسمار اخلشيب 

 
 

 التالفة/املشوهة: للمقذوفات

  ا ُُُُرت مسُُُُمارا  شُُُُبيا  ا حجُُُُم مناسُُُُب وامُُُُأل مجيُُُُع التجُُُُاويف والفتحُُُُات
 اجاجة.الواسعة بصلصال صنع القوالب، إ ا دعت 

 ثّبت القطعة بالقاعدة البالستيكية حبي  تكون العالمات اعهرية إىل األعلى. 
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 الفار ة الظرو ءلصاق 
  حىت منتصفها تقريبا.الفار   الظربأوجل سدادة صورية من الفلني يف 

  باستخدام الوراء السريع املفعول )أو مادة مشارة(، ألصق كعب سدادة
 عموديا بالقاعدة البالستيكية.الفلني 

 .الفارغة بصندوق قالب السبكاملقذوفات والظروب ميكن إلصاق عدد من 
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 السبك
الكوب فوق األدلة املثّبتة، وهُي . ألع اقطع اجلزء السفلي من كوب بالستيكي شفاب

 .مقذوب وظرب فار  يف مثالنا

البالستيكية من  ُالل وألُع طبقُة مُن بواسطة مسد  الوراء، ألصق الكوب بالقاعدة 
ُُُى مُُُن التسُُُرب . وكحُُُل بُُُديل، الوُُُراء علُُُى كامُُُل حمُُُيي الكُُُأ  ملنُُُع السُُُليكون املقسَّ

 .ميكنك استخدام صندوق بالستيكي مفتوح من األعلى
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 القالا صنع

 (ساعة )لإلنضا  91-02  :الو  

 ي(ملعقة مسطحة )للخل   :األدوات ال زمة

 يُقرتح استخدام كوب بالستيكي )لتحضري اخلليي( حاوية،

 اخلليي( صبفرشاة دتهان )للمساعدة يف 
 سكني قوالب )للمساعدة يف نز  القالب(

 صندوق البالستيك الصلب الذم كان فيأ()لنز  القالب من  سكني
 علبة من ا واء املضوو 

 وعاء ألوي )إلنضا  القالب( :المواد ال زمة

 )إلنضا  القالب(ألاغي هواء مع فوهة 

 - Elastosil M4641 B و Elastosil M4641 A: سُُليكون، المنتجددات ال زمددة
www.wacker.com 

صُُندوق البالسُُتيك الصُُلب الُُذم  للفُُرك )لنُُز  القالُُب مُُن  كحُُول
 كان فيأ(

هُُُُّز حاويُُُُات السُُُُليكون جيُُُُدا أو حُُُُرِّك حمتواهُُُُاا وعنُُُُدما يُُُُُرت ك السُُُُليكون بعُُُُ  الوقُُُُت، 
ُُُُُُأ ُُ. للكُُُُُُوب الواحُُُُُُد تنفصُُُُُُل مكونات ُُُُُ إىل  Elastosil M4641 A مُُُُُُب أن تكُُُُُُون نسُُُُُُبة ال

 مزجا تاما. امز  هاتني املادتني بامللعقة املسطحة.  Elastosil M4641 B 0101  ُال
اسُُُكب املُُُزيم يف صُُُندوق قالُُُب السُُُبك املعُُُد مسُُُبقا حُُُىت يوطُُُي أعلُُُى رصاصُُُة أو 

التكُُُّون، صُُُب اخللُُُيي بُُُبيء ملنُُُع فقُُُاقيع ا ُُُواء مُُُن . ملُُُم 1إىل  1 رطوشُُُة حبُُُواىل 
القالُُُب. حُُُرِّك القالُُُب مُُُن  لواسُُُتخدم فرشُُُاة الُُُدهان للمسُُُاعدة يف إيصُُُالأ إىل أسُُُف

 الفقاقيع. جانب إىل   ر بشكل متقطع، وسوب تساعد ا هتزاوات يف إوالة
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 .ألع صندوق السبك يف وعاء الضوي

ُُُُل أُ بضُُُُاغي ا ُُُُواء وحُُُُدد ألُُُُوي ا ُُُُواء يف وعُُُُاء شُُُُوِّل الضُُُُاغي . أغلُُُُق وعُُُُاء الضُُُُوي وصت
 .للبوصة املربعة بار 9 الضوي بُ

 ساعة خمت الضوي بدرجة حرارة الورفة. 91-02أنضتم القالب لفرتة 

 

خمقُق مُن الوقُت الُدقيق الُالوم لُُذلك، الُذم حددتُأ الشُركة املصُنعة للسُليكون، إ  ميكُُن أن 
صُندوق قالُب السُبك الُذم حيتُوم السُليكون املمُزو  إنضُا   وإن. ساعة 91يستورق حىت 
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ويضُُمن ألُُوي ا ُُواء . قوالُُب عاليُُة اجلُُودة و اليُُة مُُن الفقُُاقيع سُُبكخمُُت الضُُوي يضُُمن 
 .وصبّأطرد الفقاقيع اليت تتشكل عند  لي السليكون 

 

 

 

 

 
 

 عملية النزع من القالا

 نز  القالب من صندوق السبك .0

أوقتُُف ألُُاغي ا ُُواء وافصُُل  رطُُوم ا ُُواء املضُُوو  عُُن بعُُد انتهُُاء عمليُُة اإلنضُُا ، 
ارفُع الكُوب املقّسُى الُذم نضُم.  وعاء الضوي وانز  من هذا الوعاء قالب السُليكون

للمسُُُاعدة يف اإلفُُُرا  عُُُن القالُُُب، . و البالسُُُتيكي والقاعُُُدة البالسُُُتيكية عُُُن القالُُُب
ل الفُُرك كفيلُُة ميكنُُك خمريُُك رأ  السُُكني حُُواىل اجلهُُة اخلارجيُُة منُُأا وإألُُافة كحُُو 

بُُأن  عُُل السُُليكون ولقُُُا. )كخيُُار بُُديل، ميكُُن وألُُُع مُُادة تسُُاعد يف اإلفُُرا  عُُُن 
 السليكون دا ل صندوق السبك قبل صب السليكون السائل فيأ(.

 

 من قالب السليكون األصليةنز  العينات  .9

( أو سُدادة باملقُذوبانُز  املسُمار اخلشُيب )امللصُق . انز  العينات األصلية بعنايُة مُن القالُب
الفُُُُار (، وادفُُُُع اجلُُُُزء السُُُُفلي مُُُُن القالُُُُب علُُُُى قضُُُُيب  الظُُُُربالفلُُُُني )املوجلُُُُة يف فتحُُُُة 
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ُُُُل قالُُُُب الظُُُُرب أو فتحُُُُة  املقُُُُذوبلقطُُُُر  تقريبُُُُامسُُُُطا الُُُُرأ  قطُُُُره مسُُُُاو  الفُُُُار ، وأمت
 .السليكون

. ومُُن عُُأمُُب أن توألُُع علُُى قاعُُدة القالُُب األرقُُام املرجعيُُة املناسُُبة لتبيُُان كُُل دليُُل عنُُد نز 
األسُُُاليب املقبولُُُة لوألُُُع هُُُذه األرقُُُام  ُُُدو القالُُُب مباشُُُرة، ووألُُُع ملصُُُق يف دا ُُُل إ ا  

 .كانت املواد املستخدمة لصنعأ شفافة، أو وألع ملصق على اجلزء اخلارجي منأ
 

 

 

 

 

 

 

 .الظر  الفارغ/والمقذو احرص على عدم اإلضرار بالقالا 

 .املقذوب/الظرب الفار وميكن استخدام سكني قوالب لنز  
، نظُُُِّف القالُُُب بتوجيُُُأ ا ُُُواء املضُُُوو  إليُُُأ إلوالُُُة أم جزيئُُُات متبقيُُُة مُُُن بعُُُد  لُُُك
 .السليكون

 .الراتنم لسبكأصبا القالب جاهزا اآلن 
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 صنع  الا من الراتنج

 ساعتان )لإلنضا ( :الوقت

 (اخلليي سكب يف للمساعدة) دتهان فرشاة :األدوات الالومة
 مُُُُُُُن قالُُُُُُُب املسُُُُُُُبوككماشُُُُُُُة حُُُُُُُادة املنقُُُُُُُار )لنُُُُُُُز  الُُُُُُُراتنم 

 السليكون(
 (السليكون من قالب املسبوكمسمار لوليب )لنز  الراتنم 

 (السليكون مثقاب )لنز  الراتنم املسكوب من قالب

 كوبان للخلي :املواد الالومة
 عود للتحريك

 علبة من ا واء املضوو 

 حملول  فيف من الصابون

 مثقاب :مواد ا تيارية
 لقمة ثقب

 مسامري لولبية
 كماشة حادة املنقار

 موسى صورية
 ارطة صورية

 Smooth-Cast و Smooth-Cast 321 Aراتنم اليوريثني،  :املستحضرات الالومة

321 B- 

www.smooth-on.com 
 - Smooth-On SO-Strongصبوة سوداء من ماركة 

 www.smooth-on.com 
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 ملء  الا السليكون بالراتنج

نظُِّف القالُب بُا واء . تأكد من أن القوالُب نظيفُة و اليُة مُن الوبُار أو املُواد األ ُرى
ُُُُز كأسُُُُني للخلُُُُي تُرميُُُُان بعُُُُد ا سُُُُتعمال. املضُُُُوو  اسُُُُكب كميُُُُة مُُُُن راتُُُُنم . جهِّ

Smooth-Cast 321 A راتُنم  يف إحُداما وكميُة مسُاوية مُنSmooth-Cast 321 B 
-Smooth-On SOقطُُرة مُُن صُُبوة  11أألُُف أل ُُرى. يف هُُذه الكُُأ  الثانيُُة، يف ا

Strong  ا لُي حمتُوى كُل مُن الكأسُني بعنايُة . مل من الُراتنم( 011السوداء )جواىل
ومن املهُم العمُل بسُرعة ألن هُذا اخللُيي يبُدأ . ثانية باستخدام عود التحريك 11ملدة 

 .دقائق 5بعد حواىل  با شتداد

وميكنُُُك اسُُُتخدام فرشُُُُاة . الفتحُُُةاسُُُكب اخللُُُيي بُُُبيء يف القالُُُب حُُُُىت يصُُُل إىل 
مُُن املهُُم بسُُي . و الُُدتهان لبسُُي الُُراتنم يف قاعُُدة القالُُب منعُُا لتكُُّون فقُُاقيع ا ُُواء

 الراتنم جيدا يف أ اديد القالب )الطوق أو اجافة(.
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ل ُأ بضاغي ا واء شُوِّل . ألع القالب املمتلئ بالراتنم يف وعاء الضويا أغلق الوعاء وصت

اتُُُرك القالُُُب . للبوصُُُة املربعُُة بُُُار 9الضُُاغي وحُُُدد ألُُُوي ا ُُواء يف وعُُُاء الضُُُوي بُُُ 
ينضم لفرتة ساعتني يف الوعاء املضُوو . خمقُق مُن الوقُت الُدقيق الُالوم لُذلك، الُذم 

 حددتأ الشركة املصنعة للراتنم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 الراتنج الناضجةنزع  والا 

ألاغي ا واء وافصل  رطوم ا واء املضوو  عن بعد انتهاء عملية اإلنضا ، أوقتف 
املقّسى الذم نضم والذم حيتوم  وعاء الضوي وانز  من هذا الوعاء قالب السليكون

 الناألجة. قوالب الراتنم
عُُن طريُُق دفُُع اجلُُزء السُُفلي منُُأ علُُى انُُز  قوالُُب الُُراتنم هُُذه مُُن قالُُب السُُليكون 

لناألُُُُُُجة إىل األعلُُُُُُى قضُُُُُُيب مسُُُُُُطا الُُُُُُرأ  ويف الوقُُُُُُت نفسُُُُُُأ سُُُُُُحب القوالُُُُُُب ا
 بأصابعك و/أو إمالة قالب السليكون.

 :ما يلي من الوسائل األ رى لنز  القوالب
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باسُُُتخدام الكماشُُُة اجُُُادة املنقُُُار لإلمسُُُاك جبُُُزء مُُُن القاعُُُدة )مكُُُون مُُُن املسُُُمار 
ُُُُب. )توسُُُُيع مسُُُُاحة العمُُُُل يُبعُُُُد  طُُُُر  اخلشيب/سُُُُدادة الفلُُُُني( واإلفُُُُرا  عُُُُن القال

 .الراتنم الناألجة(اإلألرار بقوالب 

)وهُُُُو   يُُُُزال يف قالبُُُُأ(  املسُُُُبوكإحُُُُدا  ثقُُُُب صُُُُوري يف اجلُُُُزء الظُُُُاهر مُُُُن الُُُُراتنم 
بعدئذ يُنز  القالب عن طريُق سُحب املسُمار اللُوليب . وإد ال مسمار لوليب صوري فيأ

 بلطف بواسطة الكماشة )وقالب الراتنم الناألم متصل بأ(.
 

 

 

 

 

 

. وميكُُُن نُُُز  أجُُُزاء املقُُُذوب/الظرب الفُُُار و احدددرص علدددى عددددم اإلضدددرار بالقالدددا 
الُُراتنم الفارغُُة الناألُُجة باسُُتخدام موسُُى صُُورية، أو  مقُُذوفات وظُُروبالقاعُُدة مُُن 

قطُُُع هُُُذه األجُُُزاء بواسُُُطة ارطُُُة صُُُورية مُُُُع اجُُُر  علُُُى عُُُدم اإلألُُُرار بُُُأم مُُُُن 
 .الرصاصة أو اخلراطي 

حملُول  فيُف مُن الفارغُة بُا واء املضُوو  أو باملُاء و  الُراتنم مقذوفات وظُروبنظِّف 
 الصابون.

الُراتنم الفارغُة اآلن جُاهزة للتصُوير البالسُيت أو الفحُ   وظروب مقذوفاتأصبحت 
 .واملقارنة باعهر
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 م حظات وتوصيات

  نسخة يف القالب الواحد 91ميكن صنع. 

   بالنسُُبة للقوالُُب واملسُُبوكات، يوصُُى باتبُُا  عمليُُة إنضُُا  يف وعُُاء مضُُوو
ومكونُات  املتصُلة باملقُذوفاتواستخدام راتنم مصبو  باألسود جلميُع األدلُة 

 .اليت ستدر  يف الشبكةاملستخدمة يف ا تبارات الرمي الذ ائر 

  ُُُُة أّم فقُُُُاقيع هوائيُُُُة مُُُُن السُُُُليكون اإلنضُُُُا  يف وعُُُُاء مضُُُُوو  كفيُُُُل بإوال
 .والراتنم

    يتوفر راتنم مصبو  بالبين أو مطلي بالذهب أو النحا  )وهُذا النُو  الثُاين
يتطلب أم صبوة على اإلطالق(، ولكنأ لُيد أفضُل أنُوا  الُراتنم و  يوصُى 

. علُُُى التطبيُُُق املسُُُتخدم ا تيُُُار لُُُون الُُُراتنم يعتمُُُد. و باسُُُتخدامأ للشُُُبكة
 والبُُُين الُُُداكن مناسُُُب للفحُُُ  واملقارنُُُة بُُُاعهر،   للتصُُُوير بواسُُُطة تقنيُُُة

IBIS BRASSTRAX-3D. 

  اللُون األسُود مناسُب جلميُع التطبيقُُات )املقارنُة والفحُ  بُاعهر، والتصُُوير
 (.BRASSTRAX-3Dوتقنية  BULLETTRAX-3Dبتقنية 
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  الُُراتنم علُُى أفضُُل وجُُأ مُُع مُُرور  مُُن والنسُُس املصُُنوعة سُُتخدام القوالُُب
الوقُُُت، وملنُُُع انكماشُُُها أو إعاقتُُُأ، ينبوُُُي  ز ُُُا يف مكُُُان حرارتُُُأ ورطوبتُُُأ 

 .معتدلتان وميكن التحكم رما

  ويوصُُى بُُأن تشُُرتم املختُُربات كميُُات صُُورية فقُُي مُُن مُُواد صُُنع القوالُُب
 .والراتنم بسبب الصالحية احملدودة  ذه املواد

 النسُس، مُدر التحقُق دائمُا مُن تعليمُات  وسُبكقوالُب بالنسبة ملواد صُنع ال
 .الشركة املصنعة يف ما يتعلق بالكميات الصحيحة وطرق اإلنضا  وأوقاتأ

 

 المواد التي ياعر  عنها تحقيق نتائج جيدة

 :القالب

 Silastic 3483  وA. Curado - www.feroca.com 
 T28 Silicone Rubber  وT6 Catalyst - www.tiranti.co.uk 
 :الراتنم
 Epofer EX 401 وEpofer E 432 Catalyst - www.feroca.com 
 Epoxy Gloss Coat A وEpoxy Gloss Coat B - www.vosschemie.de 

هي أطول بكثُري مُن  Epoxy)ملحوظة: األوقات الالومة إلنضا  الراتنم من ماركة 
 األوقات الالومة إلنضا  راتنجات اليوريثني(.

 :صبوة الراتنم
 PE 9005  )سُُُُوداء(- www.feroca.com لُُُُُلمادة اجّفُُُُاوة(Epofer EX 

 (Epofer E 432و 401
 صبوة بولييوريثني سوداء (Polyurethane Pigment Black )- 

www.tiranti.co.uk (للراتنم Epoxy Gloss Coat A وEpoxy Gloss 

Coat B) 
  

http://www.vosschemie.de/
http://www.feroca.com/
http://www.tiranti.co.uk/
http://www.tiranti.co.uk/
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 مقارنة الصور المجهرية

عند فح  النسس املسكوبة بُاعهر، يُتم اجصُول علُى أفضُل النتُائم بتعريضُها لضُوء 
 .غري مباشر أو باستخدام جهاو ناشر للضوء

 

 

 

 

 

 

 

 

 فار  أصلي ونسخة عنأظرب 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرب فار  أصلي ونسخة عنأ

 

 

 

 

 

 

 
 ظرب فار  أصلي ونسخة عنأ
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 IBIS® BRASSTRAX-3Dصور م خوذة بتقنية  مقارنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الظرب األصلي والنسخة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الظرب األصلي والنسخة
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 الظرب األصلي والنسخة

 IBIS® 3D (ICM-3D) مقارنة جمهرية لصورة مأ و ة بتقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الظرب األصلي والنسخة
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 خاتمة

 (90األدلة المرسلة )الصفحة شهادة توثيق 

األدلُُُة املرسُُُلة أو شُُُهادة مماثلُُُة شُُُهادة توثيُُُق ترفُُُق مجيُُُع النسُُُس املسُُُبوكة بمُُُب أن 
أن بُُُشُُُهادة التوثيُُُق هُُُذه  قُُُرّ . وتاملُُُزدو  السُُُبكيعُُُّدها الشُُُخ  الُُُذم مُُُرم عمليُُُة 

 .انطالقا من أدلة أصلية بكتسُ النسس قد 

 عملية التصديق

، اجتمُُع فريُُق  ُُرباء معُُين بالتصُُديق يف املختُُرب 9100كُُانون الثاين/ينُُاير   2و 1يُُومي 
املُزدو   السُبكالوطين املركزم لشرطة األدلة اجلنائية يف إسبانيا من أجل تقييم عمليات 

هُُُُذه الوثيقُُُُة . وقُُُُد أعُُُد الفريُُُُق املعُُُُين بالتصُُُُديق املتصُُُُلة باملقُُُُذوفاتاملعروفُُُة لألدلُُُُة 
املزدو  متهيُدا  السبكلعرد املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات يف ما يتعلق بتقنيات 

 .املتصلة باملقذوفاتاإلنرتبول للمعلومات  ستخدامها يف شبكة 

 المشاركون في عملية التصديق

)مفُُُُت ، رئُُُُيد جمموعُُُُة تنفيذيُُُُة، املركُُُُز الشُُُُرطي،  سانشدددديز خوسدددديه دومنغيددددز  .
يف  املتصُُلة باملقُُذوفاتاملفوألُُية العامُُة للشُُرطة العلميُُة، املختُُرب املركُُزم لألدلُُة اجلنائيُُة 

ُُُُُأ  ُُُُُربة  ُُُُُد )إسُُُُُبانيا((ا لدي ُُُُُاب  91مدري ُُُُُف كت ُُُُُة، وم ل ُُُُُة اجلنائي عامُُُُُا يف جمُُُُُال األدل
’’Resin Casting of Ballistics Evidence( ‘‘املتصُلة لراتنم لألدلُة نسس من ا سبك

 .(باملقذوفات

) بُُُري يف األسُُلحة الناريُُة واملقُُذوفات، جهُُُاو ا سُُتخبار الُُوطين املعُُُين   ريددت تددايلور
أعُُوام يف جمُُال العثُُور علُُى  01لديُُأ  ُُربة ا يف اململكُُة املتحُُدة( (NABIS)باملقُُذوفات 

ُُُُُُدو، ويف العمُُُُُُل ُُُُُُدى جهُُُُُُاو الشُُُُُُرطة يف وسُُُُُُت ميد ن ُُُُُُة وفحصُُُُُُها ل ُُُُُُة اجلنائي  األدل
جهُاو ا سُتخبار الُوطين املعُين لُدى  املتخص  كخبري يف األسلحة الناريُة واملقُذوفات

 .باملقذوفات
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)مستشار فين يف األسلحة النارية/ بري أدلة جنائيُة يف األسُلحة الناريُة  ميرفي .بول ج
ا أ صُائي أقُدم سُابق يف علُوم األدلُة اجلنائيُة يف Forensic Technology WAIلدى 

ُُُُُا شُُُُُعبة فرجينيُُُُُا  ُُُُُة فرجيني ُُُُُك، و ي ُُُُُة يف نورفول ُُُُُة اجلنائي ُُُُُرب الشُُُُُرقي لعلُُُُُوم األدل للمخت
)الو يات املتحدة األمريكية(ا رئيد سابق/قائد أقدم جلهاو الشرطة يف جنوب أفريقيُا، 
اتُُُرب علُُُوم األدلُُُة اجلنائيُُُة يف كُُُاب تُُُاون الشُُُرقية، بُُُورت إليزابيُُُ  )جنُُُوب أفريقيُُُا(ا 

عضُُو بُُارو يف مجعيُُة . املتصُُلة باملقُُذوفاتعامُُا يف جمُُال األدلُُة اجلنائيُُة  95لديُُأ  ُُربة 
 Forensic ’’(، وم لُُُف كتُُُاب AFTE ُُُرباء األسُُُلحة الناريُُُة وفاحصُُُي عالماهتُُُا )

Ballistic Component Cloning (Evidence & Test-fired Ammunition 

Components) ‘‘ مكونُُات  قُُذوفاتاملتصُُلة بامل)استنسُُاخ مكونُُات األدلُُة اجلنائيُُة(
 ((.يف ا تبارات الرمياألدلة اجلنائية والذ رية املستخدمة 
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 األدلة المرَسلة شهادة توثيق
 
 

 

 
 
 

 إننا نطلب إدرا  األدلة التالية يف الشبكة

………………………………………………………….………….…….…….…….… 

………………………………………………………….………….…….…….…….… 

………………………………………………………….………….…….…….…….… 

………………………………………………………….………….…….…….…….… 

 .انطالقا من أدلة أصلية ُسبكتوحنن نشهد أ ا 
 التاريس واملكان واسم املكتب املركزم الوطين

........................................................……………………………………… 
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 الشبكة حركة االتصاالت في

يتميز كل بلد من البلُدان األعضُاء يف اإلنرتبُول بسُمات فريُدة  اصُة بُأ، وبالتُايل قُد 
الُُُيت مُُُدر اتباعهُُُا دا ُُُل أحُُُد البلُُُدان، وفقُُُا  قنُُُوات ا تصُُُال ختتلُُُف إىل حُُُد بعيُُُد

كُُل نوصُُي  لُُذا، . تصُُا تمعياريُُة لالحركُُة خمديُُد مُُن الصُُعب يكُُون وقُُد  لُُإلدارات،
بالتقيُُُُد باملعُُُُايري التاليُُُُة، مُُُُع العلُُُُم أن باإلمكُُُُان مسُُُُتخدم مُُُُن مسُُُُتخدمي الشُُُُبكة 

 .الضرورةاخلرو  عنها عند 

. ويكتسُُي التواصُُل بُُني موظُُف الشُُرطة القُُائم بُُالتحقيق و بُُري املقُُذوفات أميُُة بالوُُة
علُُُُى الصُُُُعيد  إجُُُُراء مقارنُُُُةفموظُُُُف التحقيُُُُق مُُُُب أن يكُُُُون علُُُُى درايُُُُة بإمكانيُُُُة 

أمُا  بُري املقُذوفات فيجُب أن يكُون لديُأ مُا  الدويل بني البلدان املشاركة يف الشُبكة.
 .ليوصي باستخدام الشبكةعن القضية يكفي من بيانات ا ستخبار 

يف  متصُلة باملقُذوفاتوعندما يقوم مستخدم الشُبكة يف أحُد البلُدان بتحميُل بيانُات 
ُُل تلقائيُُا نسُُخة مُُن هُُذه البيانُُات إىل  ُُادوم IBIS منظومُُة الشُُُبكة يف  الوطنيُُة، تُرس 

األمانة العامُة مُا مل يكُن املوظُف املسُ ول عُن إرسُال املعلومُات قُد أشُار إىل  ُالب 
ومُب أن يطلُب أحُد  ُرباء باملنظومُة.  وهذه البيانات املنسو ة   تُربي تلقائيُا.  لك

املقذوفات يدويا إجراء تق  يف الشبكة وخمديد البلدان و/أو املنُاطق الُيت مُب مقارنُة 
إ  يف حُُا ت نُادرة إجُُراء املقارنُة بقاعُُدة . و  يطلُب  بُُري املقُذوفات عهُُاالبيانُات م

 .عبء العمل عليأ يزيدالبيانات بأكملها، ألن  لك 

يف إطُُار الشُُبكة التواصُُل بشُُكل وثيُُق بُُني اتُُربات األدلُُة  ويتطلُُب تبُُادل املعلومُُات
اجلنائيُُة الوطنيُُة، واملكاتُُب املركزيُُة الوطنيُُة واألمانُُة العامُُة. وعنُُدما تشُُري نتُُائم املقارنُُة 

وينبوُُي علُُى املختُُربات  تبُُادل املعلومُُات املتصُُلة رُُا.بُُدأ ، ي‘‘مطابقددة محتملددة’’إىل 
حيُُاطوا  نرتبُُول أن يتواصُُلوا يف مُُا بيُُنهم مجيعُُا وأنواإل املعنيُُةواملكاتُُب املركزيُُة الوطنيُُة 

 تنسيق على الصعيد الدويل بشأن تبادل البيانات املتصلة باملقذوفات.أّم علما ب
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 شكر وتقدير
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 شكر وتقدير

 
يعرب اإلنرتبول عن شكره وتقديره إلسهامات أعضاء اللجنة التوجيهية لشبكة 

، وموظفي املختربات الوطنية واملكاتب املركزية باملقذوفاتاملتصلة اإلنرتبول للمعلومات 
ك تكنولوجي واألمانة العامة لإلنرتبول ، ولتفانيهم وعملهم الشاق الوطنية وشركة فورنست

 .يف إعداد هذا الدليل

ُُك و  نوجُأ شُكرا  اصُا إىل األمُني العُام لإلنرتبُول رونالُد ك. نوبُل ورئُيد شُركة فورنست
املتصُُُلة ، اللُُُذين مُُُا كانُُُت شُُُبكة اإلنرتبُُُول للمعلومُُُات . وولُُُ أتكنولُُُوجي روبُُُرت 

 لرتى النور بدون الدعم الذم قّدمأ كل منهما. باملقذوفات
 
 
 
 
 
 
 

 شركة فورنِسك تكنولوجي
IBIN@contactft.com 

www.forensictechnology.com  

 لألسلحة الناريةبرنامج اإلنتربول 
firearms@interpol.int 

www.interpol.int 
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 العامة األمانة

 النارية األسلحة برنامج
200 quai Charles de Gaulle 

69006 Lyon 
France 

 00 70 44 72 4 33+:  الهاتف
 63 71 44 72 4 33+:  الفاكس

 firearms@interpol.int: اإللكتروني البريد

www.interpol.int 


